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Deadline voor Klankwijzer
Klankwijzer biedt leden van de KNMO de kans om hun activiteiten landelijk te 
promoten. Op 8 maart 2016 verschijnt de volgende uitgave. Aankondigingen 
van activiteiten tussen 11 maart en 1 mei worden uiterlijk maandag 15 
februari 2016 bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor korte 
aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, 
themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere 
activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg 
mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redac-
tionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

EK Majorette 2017 in Nederland
Tijdens het NBTA Europe Congres in Italië is de organisatie van het Europese 
Kampioenschap Majorette in 2017 toegewezen aan NBTA Nederland. Daarmee krijgt 
Nederland na de Europese Kampioenschappen Baton Twirling in 2013 opnieuw een 
internationaal kampioenschap binnen zijn grenzen. Het EK wordt gehouden van 6 
tot en met 8 oktober 2017 in de Topsporthal in Almere.

Drie talenten in Europese  
Jeugdbrassband
Annemiek Lindeboom (alt) van brassband Kunst naar Kracht De Goorn, Marije van 
der Weg (cornet) van brassband Gloria Deï Gerkesklooster-Stroobos/De Wâldsang 
Buitenpost en Gert Mollema (slagwerk) van brassband Looft den Heer Bitgummole/
De Bazuin Oenkerk vertegenwoordigen Nederland in de Europese Jeugdbrassband. 
De band bestaat uit getalenteerde muzikanten tussen de 18 en 22 jaar uit de deel-
nemende landen aan de Europese Brassband Kampioenschappen. Het jeugdorkest 
verzorgt concerten rond de 39e Europese Brassband Kampioenschappen van 23 
april t/m 1 mei in Lille in Frankrijk. De Nederlandse afvaardiging werd gekozen na 
een auditiedag in Utrecht. 

Inschrijving voor NK  
Jeugd 2016 geopend
De inschrijftermijn voor het Nederlands Kampioenschap voor Jeugdkorpsen is geo-
pend. De titelstrijd wordt gehouden op zaterdag 4 juni op het sportpark aan de Irislaan 
in Vlissingen. Deelname staat open op de onderdelen mars, marsparade en show. 
Korpsen die een try-out-optreden willen uitvoeren, kunnen inschrijven voor de catego-
rie exhibition. Aanmelding kan via: www.nationaaljeugdfestival.nl. Foto: Frans Wieland

BUMA Awards voor  
Wittrock en Waespi
De Nederlandse componist, dirigent en pedagoog Carl Wittrock en de Zwitserse 
componist Oliver Waespi hebben de BUMA Brass Awards 2015 ontvangen. Wittrock 
kreeg de nationale prijs voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van hafabra-reper-
toire voor de lagere afdelingen. Veel bekendheid kreeg hij met zijn compositie Van 
Oranje die hij schreef in opdracht van het Nationaal Comité 200 Jaar Koninkrijk der 
Nederlanden. Ook componeerde hij muziek voor de slotmanifestatie van 70 jaar 
Bevrijding in Wageningen. 
Oliver Waespi kreeg de BUMA Brass Award Internationaal. De Zwitser is mo-
menteel een van de meest gespeelde componisten in de blaasmuziekwereld. 
Hij staat bekend als een veelzijdig componist voor verschillende bezettingen. 
Waespi gaat de testpiece componeren voor de brassbandkampioenschappen 
tijdens het WMC 2017.

Inschrijving voor concert-
concours Zaandam geopend
De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU) houdt zaterdag 12 
en zondag 13 november in het Zaantheater in Zaandam een hafabra-concert-
concours. De tweedaagse KNMO-wedstrijd staat open voor harmonieorkesten, 
fanfares en brassbands uit heel Nederland. Deelname is mogelijk als concours- 
en festivaldeelnemer. Informatie: www.mnhu.nl. 

Componisten overleden
De blaasmuziekwereld heeft de afgelopen tijd twee bekende componisten verlo-
ren. In zijn woon- en geboorteplaats Moeskroen (België) is op 22 november André 
Waignein op 73-jarige leeftijd overleden. Hij schreef vanaf 1967 vele tientallen 
werken voor harmonie- en fanfareorkest en brassband. Op 7 december 2015 
overleed de Amerikaanse componist, muziekpedagoog, dirigent, klarinettist en 
saxofonist Gerald (Jerry) Chester Nowak. Hij schreef vele tientallen werken voor de 
harmoniebezetting. Ook was hij een veelgevraagd jurylid. Nowak werd 79 jaar.

KORT NIEUWS
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Verantwoording
In Zeeland heeft een samenwerkingsverband 
tussen openbare basisschool De Casembroot, de 
Zeeuwse Muziekschool en de Koninklijke fanfare 
Accelerando uit Sint Annaland een doorgaande 
leerlijn opgezet in het vaste lesrooster van de 
basisschool. Leerlingen krijgen er vanaf groep 1 
tot en met groep 8 wekelijks klassikaal muziekon-
derwijs. De kinderen uit groep 7 beschikken zelfs 
allemaal over een instrument waarmee ze samen 
een fanfare vormen. Ze krijgen het instrument 
mee naar huis om te kunnen oefenen. 

In de gemeente Súdwest-Fryslân in Friesland 
krijgen 271 kinderen op twaalf basisscholen dit 
schooljaar in de klas les van vakdocenten. Een 
groot aantal participanten, onder wie muziekver-
enigingen, kunstencentra en basisscholen, heeft 
de handen ineen geslagen om basisschoolleerlin-
gen uit verschillende dorpen en steden de kans te 
geven het plezier van muziek maken te ervaren.

De diverse initiatieven en regelingen om kinderen 
op de basisschool in contact te brengen met 
muziekbeoefening beginnen zoden aan de dijk te 
zetten. Er bereiken ons steeds meer berichten over 
het opstarten van lesprogramma’s voor structureel 
muziekonderwijs. Voor de praktische uitvoering 
van deze initiatieven bundelen in de meeste 
gevallen scholen, kunstencentra en lokale cultuur-
aanbieders zoals amateurmuziekverenigingen (de 
zogeheten gouden driehoek) hun krachten. Het 
ideale plaatje dus. Verheugend is te constateren 
dat die initiatieven niet beperkt blijven tot tijdelijke 
projecten, maar dat het daarbij steeds vaker gaat 
om doorlopende leerlijnen. 

Muziekonderwijs lijkt eindelijk de erkenning te 
krijgen waar we met z’n allen jaren voor geknokt 
hebben. Maar is de amateurmuzieksector daar-
mee van alle zorgen verlost? Kunnen we nu in 
de relaxstand toekijken hoe de jeugdige aanwas 
vanzelf bij de verenigingen binnenstroomt? Abso-
luut niet! Het begint nu pas echt. Of kinderen in 
muziek maken straks ook een leuke en duurzame 
hobby ontdekken, zal voor een belangrijk deel 
afhangen van de mensen die al die prachtige 
initiatieven in de praktijk ten uitvoer moeten bren-
gen. Aan hen de taak ervoor te zorgen dat de vonk 
blijvend overslaat. Een hele verantwoording. Want 
als kinderen in deze fase de lol van muziek maken 
niet ervaren, kun je er stellig van uitgaan dat ze 
definitief voor de muzieksector verloren zijn. 

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Egerländerworkshop met Freek Mestrini
Egerländerkapel De Postjagers uit Groningen houdt 
in het weekend van 15 tot en met 17 april in het 
repetitielokaal van Gruno’s Postharmonie Groningen 
een workshop Böhmische muziek. Het studie-
weekend staat onder leiding van Freek Mestrini, 
voormalige Flügelhornist bij de Original Egerländer 
Musikanten van Ernst Mosch en componist en ar-
rangeur van meer dan 800 werken voor blaaskapel-
len. Op vrijdagavond, zaterdagmorgen/-middag en 
zondagmorgen worden onder leiding van Mestrini 
diverse werken ingestudeerd. De workshop sluit 
op zondagmiddag met een concert. Informatie en 
inschrijven via: workshopdepostjagers@gmail.com. 

Inschrijving voor 11e editie van 
Twiske Jeugd Festival van start
De 11e editie van het Twiske Jeugd Festival wordt gehouden op zaterdag 18 juni in het clubgebouw van mu-
ziekvereniging Excelsior Oostzaan. Deelname staat open voor jeugd- en opstaporkesten. De optredens mogen 
maximaal 25 minuten duren. Er zijn lessenaars en groot slagwerk (pauken, grote trom, drumstel) aanwezig. 
Jurylid Ivo Kouwenhoven beoordeelt de uitvoeringen op de onderdelen entertainment en muzikaliteit. Informa-
tie: penningmeester@excelsior-oostzaan.nl. 

Muzikanten gezocht voor afstudeerproject 
Tietske Folkertsma, studente aan de opleiding Docent Muziek op het ArtEZ Conservatorium in Zwolle, voert 
zaterdag 20 februari als afstudeerproductie samen met brassband Greidebrass de voorstelling Romke en 
Joke uit. Het stuk is een parodie in het Fries gebaseerd op William Shakespeare’s Romeo en Julia. Tietske is 
nog op zoek naar jeugdige muzikanten uit Friesland die een koperblaas- of slagwerkinstrument bespelen en 
samen met de leden van brassband Greidebrass de muzikale omlijsting voor hun rekening willen nemen. De 
voorstelling is op 20 februari om 19.30 in Us Gebouw in Spannum. Informatie: romkejoke@gmail.com.

AMIGO te gast bij Musikparade in Duitsland
Show- & Marchingband AMIGO Leiden neemt van 19 tot en met 21 februari deel aan de Internationale 
Musikparade in Duitsland. Het grootschalige evenement doet tijdens een drie maanden durende tournee door 
Duitsland zo’n dertig Duitse steden aan. Het muziekfestijn trekt jaarlijks gemiddeld 100.000 bezoekers. AMI-
GO heeft in 2011 en 2012 ook al meegedaan aan de Musikparade. Dit keer presenteert de band zijn nieuwe 

show Rollercoaster voor circa 
15.000 mensen in Hamburg 
(Barclaycard Arena), Magdeburg 
(Getec Arena) en Oberhausen 
(Kö-Pi-Arena). Voor de leden 
van AMIGO is deelname aan de 
Musikparade het hoogtepunt van 
het seizoen. De optredens in de 
grote arena’s, de grote publieke 
belangstelling, het enthousi-
asme van de toeschouwers 
en de indrukwekkende finales 
bezorgen de muzikanten veel 
kippenvelmomenten.
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Rechtsbijstand
Geen column van uw voorzitter deze keer. Ik heb 
het genoegen uw gastcolumnist te mogen zijn. 
En waar kan ik het, met mijn achtergrond, nu het 
beste over hebben? Juist, over juridische zaken. 
Als vereniging heeft u ook met juridische zaken 
te maken. Denk aan huur of eigendom van de re-
petitieruimte, afspraken met de dirigent, aanschaf 
en onderhoud van instrumenten en afspraken met 
sponsoren of subsidieverstrekkers. In de meeste 
gevallen lopen deze juridische zaken als vanzelf. 
Soms ontstaan er echter problemen die ook na 
een onderling gesprek niet op te lossen zijn. In 
dat geval is het goed uw juridische positie te 
kennen. Verenigingen die lid zijn van (de bonden 
van) de KNMO krijgen in die gevallen (kosteloze) 
rechtsbijstand van de KNMO. Sinds 1 januari 2015 
handelt de KNMO dit soort zaken in eigen beheer 
af. Het afgelopen jaar zijn zeventien verzoeken 
om rechtsbijstand binnengekomen. De meeste 
hadden betrekking op de accommodatie. Hoe te 
handelen als de huurovereenkomst wordt opge-
zegd of als de verhuurder failliet gaat? En wat te 
doen als de huurder van je accommodatie eerder 
vertrekt dan gepland, waardoor de vereniging in 
financiële problemen komt? Moet je onderhoud 
van het gebouw dulden en wat te doen als je 
hierdoor schade lijdt? 
Ook over de contractuele verhouding met de diri-
gent kregen we vragen. Bijvoorbeeld het verzoek 
om de overeenkomst te beoordelen. Of hoe het 
beste gehandeld kan worden in een conflict met 
een dirigent. Een bijzondere vraag ging over een 
contract met een bierleverancier. De vereniging 
wilde eerst advies inwinnen, alvorens met de 
leverancier in gesprek te gaan. 
De meest vervelende geschillen zijn die met 
bestuursleden. Belangrijker nog dan de juridische 
kant van het verhaal, is de menselijke kant. Het 
gaat vaak om conflicten met mensen die zich 
jarenlang hebben ingezet voor een vereniging. 
Wel is het van belang om te weten wat de 
mogelijkheden op basis van de statuten en een 
eventueel huishoudelijk reglement zijn, zodat je 
bij het uitblijven van een oplossing correct kunt 
handelen.
Mocht u tegen juridische vragen of geschillen 
aanlopen of de huidige contracten van uw vereni-
ging eens tegen het licht willen houden, dan kunt 
u (per mail of telefonisch) contact opnemen met 
het KNMO-bureau. U wordt dan, als uw kwestie 
hiervoor in aanmerking komt, van juridische 
bijstand voorzien. 

Mr. Anita Winter
secretaris KNMO

Aanmelding voor Zomerfestival  
Doezum van start
Op zoek naar een evenement om het muzikale seizoen mee af te sluiten? Voor de zevende keer op rij houdt de 
christelijke muziekvereniging Beatrix Doezum in kerkgebouw De Haven in Doezum het Zomerfestival. Fanfares, 
brassbands en harmonieën kunnen inschrijven in drie divisies. Het programma dient te bestaan uit een groot 
werk uit het groot repertorium uit de divisie waarin de vereniging uitkomt, een koraal(bewerking), een mars, een 
solistisch werk met één of meerdere solisten en minimaal één licht concertwerk. Achter de jurytafel zitten Rob 
Goorhuis en Durk Lautenbach. Er zijn diverse prijzen beschikbaar. Informatie: info@beatrixdoezum.nl. 

Dutch Bass Trombone Open  
met Ben van Dijk als docent
Ben van Dijk, bastrombonist van het Rotterdam Philharmonisch Orkest en docent aan het Rotterdams Conser-
vatorium Codarts, is in het weekeinde van 16 tot en met 18 september de artist in residence tijdens de zesde 
aflevering van Dutch Bass Trombone Open. Hij vormt dit jaar samen met James Markey (Boston Symphony 
Orchestra) en Massimo Pirone (jazz/freelancer Italië) het docententeam. Het tweejaarlijks festival brengt 
bastrombonisten uit de hele wereld samen. De afgelopen edities schreven meer dan 200 bastrombonisten 
uit twintig landen in voor het evenement. Dutch Bass Trombone Open 2016 wordt gehouden in trainingscen-
trum Akoesticum in Ede, waar tevens gelegenheid is om te overnachten. Informatie: www.dbto.nl. 

Dirigent Teepen kiest  
voor symfonische wereld
Dirigent Sander Teepen verlaat de blaasmuziek om zich te 
gaan toeleggen op het dirigeren van symfonie- en operaorkes-
ten. De Brabander maakte eind vorig jaar zijn debuut bij het 
operahuis Antonín Dvořák Theatre in het Tsjechische Ostrava. 
Ook is hij gevraagd voor gastdirecties bij operahuizen in onder 
meer Bulgarije en diverse symfonieorkesten in Roemenië. In 
Nederland dirigeert hij dit voorjaar de Mattheus Passie met 
Kamerorkest Alveare Veghel en werkt hij met ensembles uit 
de philharmonie zuidnederland. Sander Teepen begon zijn 
loopbaan als hoboïst bij de Koninklijke Harmonie Deurne. 
Momenteel dirigeert hij alleen nog harmonie Phileutonia Eindhoven. Komende zomer draagt hij het stokje 
over aan Robbert Vos, euphoniumspeler bij de Marinierskapel en dirigent van Brass Band Schoonhoven B.

Saxofoonweekeinde in Venlo
In het weekeinde van 2 en 3 april houdt Kunstencentrum Venlo in samenwerking met theater De 
Maaspoort Venlo een weekeinde rondom de saxofoon. Zaterdag 2 april (10.00 uur) zijn er workshops voor 
saxofonisten van alle leeftijden en alle niveaus in het Kunstencentrum Venlo. 

De workshops staan onder leiding van leden van het 
Belgische saxofoonkwartet A’Meuse (foto). Josien 
van Wegberg, docente aan het Kunstencentrum 
Venlo, gaat aan de slag met de beginners. Later in 
de middag is er een presentatie van de ingestudeer-
de stukken in de aula van het Kunstencentrum.
Zondag 3 april (16.00 uur) opent het uit de work-
shops deelnemers geformeerde saxofoonorkest in 
De Maaspoort een concert van het saxofoonkwartet 
A’Meuse en ensemble Confetti Musicali. Informatie: 
venlobrass@outlook.com.

KORT NIEUWS
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Nieuwe dirigent of instructeur nodig?
Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaatsen van vacatureadverten-
ties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Coen Broers, tel.: 040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.

Blazen in de Beurs en  
ook aan het Spui
Het is de laatste tijd stil rond de concertserie Blazen in de Beurs. Reden is dat de Beurs 
van Berlage steeds vaker gebruikt wordt voor meerdaagse evenement en daardoor 
minder vaak beschikbaar is voor concerten. Daar komt nu verandering in. Om orkesten 
naast de Beurs van Berlage meer speelmogelijkheden te bieden (onder meer op de 
zaterdagavond)  start in De Nieuwe Kerk in Den Haag de nieuwe concertserie Blazen 
aan het Spui. Onder meer 
musici van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands 
Blazers Ensemble weten de Nieuwe Kerk te vinden vanwege de unieke ambiance en 
akoestiek. Orkesten die in een van de twee serie wil optreden kunnen zich opgeven via: 
info@blazenindebeurs.nl. Meer informatie: www.blazenindebeurs.nl. 

Nacht van de Militaire Muziek
Het Impresariaat Militaire Muziek houdt zaterdag 19 maart in het Nationaal Militair 
Museum op Park Vliegbasis Soesterberg de tweede editie van de Nacht van de Militaire 
Muziek. Ruim 200 muzikanten uit alle professionele militaire orkesten brengen verdeeld 
over dertig ensembles in diverse muziekstijlen en bezettingen concerten ten gehore 
op acht verschillende podia. Alle optredens duren maximaal een half uur, waarna de 
bezoeker zijn route kan vervolgen naar het volgende miniconcert. Het toegangsticket 
biedt toegang tot alle onderdelen in het museum. Informatie: www.nmm.nl.

Componisten gezocht  
voor ONFK-werken 

De Stichting Frysk Fanfare Festival 
(SFFF) wil voor de Open Nederlandse 
Fanfare Kampioenschappen (ONFK) 
2017 compositie-opdrachten verstrek-
ken voor de verplichte werken in de 
vierde en vijfde divisie. De SFFF wil 
alle componisten de kans geven om 
voor deze opdracht in aanmerking te 
komen. Ervaring met het gericht com-
poneren voor bepaalde divisies is een 
vereiste. De nieuwe werken moeten 
het speelplezier van muzikanten in de 
lagere divisies aanwakkeren. In deze 
divisies bevinden zich ook jeugdor-
kesten en fanfares met een onvolledig 
bezetting. De SFFF beschikt rond 
mei graag over een preview van het 
stuk en voor juni over een definitieve 

versie, die beoordeeld wordt door het Repertoire Informatie Centrum. Interesse? Mail 
een korte omschrijving van de ideeën nog deze maand naar secretariaat@onfk.nl. 

Brass Academy met workshops 
door professionele musici
Zaterdag 2 april houdt Andels Fanfare Corps in samenwerking met Brassband 
Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg in het Willem van Oranje College in 
Wijk en Aalburg onder de noemer Brass Academy een workshopdag voor alle 
koperblazers. Paul van Gils (klein koper docent), Willem van der Vliet (solotrom-
pettist en coach), Jeffrey Kant (solotrombonist WDR Symfonieorkest Keulen), 
Michael Engelbrecht (tenortubaïst), Pieter Hunfeld (hoornist Metropole Orkest) en 
Harmen Vanhoorne (cornettist) behandelen tal van thema’s voor verschillende 
instrumentgroepen en niveaus. De Brass Academy wordt afgesloten met een 
concert in theater De Voorste Vennen in Drunen waarbij de beide organiserende 
verenigingen de verschillende docenten begeleiden in solowerken. Informatie: 
www.andelsfanfarecorps.nl.

Blaasorkestenfestival 
Pier K in jazzsfeer
De achtste editie van het Pier K Blaasorkestenfestival op zondag 5 juni in theater De 
Meerse in Hoofddorp is ook dit jaar weer een onderdeel van het vierdaags Corendon 
Meer Jazz Festival. Het biedt verenigingen uit de hafabra-wereld de uitdaging om zich 
te presenteren op een groot jazzfestival. Om de muzikale verbinding met het Meer 
Jazz Festival te leggen, moeten de deelnemers tenminste één compositie of bewer-
king gebaseerd op jazz- of bigbandmuziek uitvoeren. De jury bestaat uit een docent 
klassieke muziek en een docent van de jazzafdeling. Aanmelden: rpletting@pier-k.nl.

Reünie bij afscheid 
van Eddy Knoop 
Eddy Knoop leerde vele tientallen tam-
bour-maîtres de fijne kneepjes van het vak. 
Zaterdag 2 april neemt hij afscheid. Voor 
de laatste keer neemt hij het examen af bij 
kandidaten van de tambour-maîtrecursus 
bij de Muziekbond Gelderland-Flevoland 
(MBGF). Sinds de jaren zeventig leidde 
de oud-instructeur bij de Koninklijke 
Landmacht talloze tambour-maîtres in Gel-
derland en Flevoland (en ver daarbuiten) 
op. Tijdens een reünie na afloop van het 
examen op zaterdag 2 april in verenigings-
gebouw De Brink in Loenen wil de MBGF 
Eddy Knoop bedanken voor zijn jarenlange 
inzet en deskundige adviezen. Iedereen 
die ooit les van hem heeft gehad is wel-
kom. Opgave via: projecten@mbgf.nl.
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Zodra de pers er lucht van heeft gekregen dat een 
muziekvereniging het loodje heeft moeten leggen, 
rinkelt in huize Dam de telefoon. “Journalisten 
willen dan van me horen of het zo slecht gaat met 
de blaasmuziek. Mijn antwoord is steevast: ‘dan 
zal die vereniging wel geen jeugdbeleid hebben 
gehad.’ Want zo is het. Het gaat niet slecht met 
de blaasmuziek. Maar als je als vereniging geen 
jeugdbeleid voert, gaat het vroeg of laat fout. Daar 
kun je de klok op gelijkzetten.”

Voorzitter van de Christelijke Bond van 
Muziekverenigingen in Friesland, voorzitter 
van de Nederlandse Federatie van Christelijke 
Muziekbonden, voorzitter van de stichting 
Samenwerkende Muziekorganisaties Neder-
land, voorzitter van de taakgroep Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen en voorzitter 
van de Organisatie van Muziekverenigingen in 
Fryslân. Tja, waar is Durk Dam eigenlijk geen 
voorzitter van geweest? Al meer dan veertig jaar 
is de geboren Surhuistervener bestuurlijk actief 
in de muziekwereld. Zaterdag 6 februari valt het 
doek. Tijdens de algemene vergadering van de 
OMF geeft Dam de voorzittershamer over aan 
Johan Meesters uit Tijnje. Om er meteen aan 
toe te voegen: “Maar ik blijf wel als vrijwilliger 
betrokken bij de organisatie van het jaarlijks 
zang- en muziekfestival op Schiermonnikoog 
en het Noordelijk Seniorenfestival. Ook help ik 
mee om de Open Nederlandse Harmonie Kam-

pioenschappen op de kaart te zetten. Ik draag 
alleen geen verantwoordelijkheid meer.” 

Sinds Durk Dam in 1999 als opleidingscoördi-
nator bij de Middelbare Technische School in 
Sneek met vervroegd pensioen ging, bepaalt zijn 
inzet voor de muziekwereld zijn dagritme. Vanuit 
de tot kantoorruimte verbouwde garage van zijn 
woning aan het Zilverschoon in Sneek pakt hij 
allerlei organisatorische en administratieve zaken 
op. Ook klussen die normaal gesproken niet tot 
het takenpakket van een voorzitter behoren. Het 
zorgen voor de dagindeling, het aantrekken van 
juryleden en componisten en het onderhouden 
van contacten met sponsors. Durk Dam heeft er 
de tijd voor en doet het met hart en ziel. 

Als elfjarig jongetje blies hij op hoorn zijn eerste 
nootjes bij de fanfare Blaast de Bazuin uit Sur-
huisterveen. Op de stoel naast hem zat de tien-
jarige Grietje Riemersma met wie hij inmiddels 
ruim 51  jaar getrouwd is. Het paar kreeg drie 
kinderen waarvan er twee werkzaam zijn in de 
muziek. Zijn diensttijd volbracht hij als trombo-
nist bij de Marinierskapel van Curaçao. Eenmaal 
gesetteld in Sneek stond het bestuur van fanfare 
De Harmonie al vlug bij hem op de stoep met de 
vraag of hij voorzitter wilde worden. Een gouden 
greep. Van de ene bestuursfunctie rolde Durk 
Dam in de andere. 41 jaar was hij het uithang-
bord van de amateurblaasmuziek in Noord-Ne-

derland. Voor zijn inzet voor de muziekwereld 
werd hij al beloond met de benoeming tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de Gerard 
Boedijn-penning en de Muziek-Maskelyntrofee 
van Omroep Friesland. “Ik heb er geen spijt van 
dat ik veel tijd aan de muziek heb opgeofferd”, 
kijkt hij terug. “Muziek houdt je fit en vitaal. Je 
blijft er door midden in de maatschappij staan. 
Destijds stond in onze statuten dat bestuur-
ders op hun 65e moesten stoppen. Die regel is 
geschrapt. We wilden niet aan leeftijdsdiscrimi-

De Friese amateurmuziekwereld raakt haar boegbeeld kwijt. 

Tijdens de algemene vergadering van de Organisatie van 

Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) op zaterdag 6 februari 

in Leeuwarden legt voorzitter Durk Dam zijn functie neer. Meer 

dan veertig jaar was de 75-jarige Sneker het gezicht van de 

amateurmuziek in Noordoost-Nederland.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN * FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘ Hoho! We zijn 
er nog niet’

‘ Ze huren  
zzp’ers in die 
voor een  
halve stuiver 
les geven.  
Dat kan  
natuurlijk  
niet’
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natie doen. Maar in april word ik 76 jaar. Ik mag 
aannemen dat de bond nu zo langzamerhand toe 
is aan een jeugdiger persoon.”

Zijn afscheid komt op een moment dat de 
muziekwereld volop in beweging is om kinderen 
weer meer enthousiast te maken voor muziek-
beoefening. De door het ministerie van OWC 
gelanceerde regeling Impuls Muziekonderwijs 
en de door koningin Máxima geleide beweging 
Méér Muziek in de Klas streven er naar structu-

reel muziekonderwijs 
op de basisschool 
mogelijk te maken. 
“Dat is ook bitter 
nodig”, concludeert 
Durk Dam. “Er is op 
het gebied van mu-
ziekonderwijs op de 
basisschool jarenlang 
te weinig gebeurd.” 
Ook de OMF zelf is 
in actie gekomen. Met 
het project Korps in 
de Klas biedt de bond 
muziekverenigingen 
professionele hulp 
om de ledenaanwas 
weer op gang te 
krijgen. Plaatselijke 
orkesten verzorgen 
onder leiding van een 
vakdocent instru-
mentale muziekles 
in de groepen 5 en 6 
van de basisschool. 
Kinderen krijgen tien 
weken een muziek-
instrument mee 
naar huis. Na afloop 
kunnen ze kiezen om 
verder te gaan met 
muziek. Het project 
loopt al twee jaar. 
Volgens Dam zijn 
de eerste resultaten 
hoopvol. Na een 
eerste bijdrage van 
75.000 euro stelde 
het Prins Bernhard 
Cultuurfonds op de 
valreep van zijn voor-
zitterschap nog eens 
57.000 euro beschik-
baar om een vervolg 
te kunnen geven aan 

het project. Volgens Dam heeft de amateursector 
zo’n injectie hard nodig. “Er zijn tijden geweest 
dat verenigingen volstroomden met jeugdige 
muzikanten. Maar nu moeten ze verschrikkelijk 
op hun hoede zijn, anders hebben ze over een 
x-aantal jaren geen leden meer.”

De scheidend voorzitter merkt op dat het om-
vallen van veel muziekscholen ook in Friesland 
een enorm gat in de opleidingsstructuur van de 
amateurmuziek heeft geslagen. Veel verenigingen 

weten zich geen raad met de veranderde inrichting 
van het muziekonderwijs. Een situatie die ook 
de provincie zich volgens hem mag aanrekenen. 
“De muziekscholen zijn in het begin van de jaren 
zeventig ontstaan uit de behoefte van de muziek-
verenigingen voor een goede scholing van hun 
leden. De muziekkorpsen vormden de basis voor 
de oprichting van de muziekscholen. Hafabra-mu-
zikanten gingen er massaal naar toe. Betaalden 
een haast asociaal laag bedrag voor de lessen. En 
moet je nu zien: de ene na de andere muziekschool 
wordt opgedoekt. Het zijn allemaal kunstencentra 
geworden. Er wordt nog wel muziekles gegeven, 
maar dat is lang niet meer de belangrijkste activiteit. 
Muziek wordt overwoekerd door allerlei andere 
vormen van kunst. En het wordt allemaal zo duur 
dat het niet meer betaalbaar is. Met als gevolg dat 
veel kinderen moeten afhaken.”

Door programma’s als de Impuls Muziekonderwijs 
en Korps in de Klas hangt de vlag er volgens Dam 
beter bij dan enkele jaren geleden. Maar daarmee 
is de amateurwereld nog niet gered. Dam ziet van 
nabij dat verenigingen ook na afloop van het pro-
ject Korps in de Klas alle zeilen moeten bijzetten 
om er leerlingen aan over te houden. “Kinderen 
willen best wel een instrument bespelen. Maar als 
ouders horen dat ze 600 tot 800 euro per jaar kwijt 
zijn voor de muziekles, haken ze af. Logisch ook, 
mensen met een middeninkomen kunnen dat niet 
betalen. Toestanden met huilende kinderen zijn 
dan ook geen uitzondering.” Dam constateert dat 
dit leidt tot ongewenste situaties. Verenigingen 
gaan zelf de muziekles organiseren en proberen 
daarbij te beknibbelen op de kosten. “Je ziet dat veel 
verenigingen zwemmen. Ze weten niet hoe het nu 
verder moet. Ze huren zzp’ers in die voor een halve 
stuiver les geven. Dat kan natuurlijk niet. Professi-
onele mensen moeten fatsoenlijk betaald krijgen. 
Ik kan me voorstellen dat verenigingen in het eerste 
jaar eigen vrijwillige leden inzetten om de drempel 
te overbruggen. Maar dat mag alleen als tussenstati-
on dienen. Daarna moet het overgenomen worden 
door een professional. Anders zijn we weer terug 
bij af. Dat zie ik toch wel als een groot probleem 
voor de toekomst.”

Rode draad door de bestuurlijke loopbaan van 
Durk Dam vormde de problematiek rond de 
samenvoeging van de diverse muziekorganisa-
ties in Nederland. Al sinds hij in 1985 toetrad 
tot het bestuur van de toenmalige christelijke 
muziekfederatie kwam eenwording van de 
Nederlandse amateurmuzieksector met de 
regelmaat van de klok terug op de agenda. Van 
meet af aan was Dam een groot voorvechter 

Durk Dam: “Geen spijt.”
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van een algehele samenvoeging. Tot zijn grote 
ergernis ketste het ene na het andere fusieplan 
af. Zelfs op het moment dat hij in Friesland de 
zaken al voor elkaar had, liepen de onderhan-
delingen op landelijk niveau weer spaak. “Voor-
al de oudere bestuurders hielden het tegen”, 
herinnert Dam zich. “Ze vonden dat ik te snel 
ging. Maar in dit soort situaties gaat het vaak 
niet om de zaak, maar zitten personen elkaar in 
de weg. Ze nemen een rugzak aan ervaring mee 

en blijven ook uit die rugzak praten. Dat moet 
niet. Als je aan zo’n proces begint, moet je niets 
uit die rugzak meenemen. Dat gebeurde echter 
wel. Telkens werden weer oude koeien uit de 
sloot gehaald waardoor het weer afketste. Dat 
was soms om ontmoedigd van te raken. Toch 
ben ik altijd blijven doorgaan.”
Met de vorming van de KNMO werd zijn vast-
houdendheid dertig jaar later eindelijk beloond. 
Het effect van de eenwording is volgens Dam 
ook meteen zichtbaar. De hele sector profiteert 
van de landelijke samenwerking. “Zelfs vanuit de 
landelijke politiek is er aandacht voor de ama-
teurwereld. Dat lukt niet zolang je versnipperd 
bent. Alleen als eenheid kun je succes boeken. 
Dat komt natuurlijk ook omdat voorzitter Bart 

van Meijl er echt bovenop zit. Zijn geweldige 
inzet valt zeer te prijzen.”
Dam constateert dat het werken in de nieuwe or-
ganisatiestructuur hier en daar nog niet helemaal 
uit de verf komt. Het voelt voor een aantal bonden 
en doelgroepen nog niet als het ideale maatpak. 
“Ze zijn het niet gewoon om zelf een begroting en 
een planning te maken. Maar dat is een kwestie 
van gewenning. Als je een nieuwe fiets koopt, 
moet je ook even wennen. Wat ik vooral goed vind 

is dat door de landelijke indeling in doelgroepen 
ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen sector. 
Met voor iedere doelgroep een eigen voorzitter 
die de zaak runt. We hebben die lijn ook provin-
ciaal doorgetrokken. Iedere doelgroep heeft zijn 
eigen vergaderingen en kan in principe zijn eigen 
gang gaan. Ook voor bestuurders is dat een stuk 
aantrekkelijker. Ze hoeven niet meer per se naar 
alle concoursen en evenementen toe. Je hebt eer-
der iemand gevonden die de kar wil meetrekken 
bij een tak die hij hartstikke leuk vindt dan dat hij 
het hele pakket voor zijn rekening moet nemen.”

Durk Dam komt tot de slotsom dat de amateur-
muziek er rooskleuriger op staat dan een jaar of 
zes, zeven geleden. Hij heeft goede hoop dat van 

de diverse stimuleringsregelingen nieuwe impul-
sen uitgaan. Toch is dat voor hem geen reden om 
bij zijn afscheid de vlag uit te hangen. Daarvoor 
heeft hij in zijn lange loopbaan als bestuurder te 
veel meegemaakt. Dam: “Hoho! We zijn er nog 
niet. Dat credo heb ik de afgelopen 41 jaar heel 
vaak gebruikt en kun je iedere keer weer opnieuw 
van stal halen. Die uitdrukking gaat ook op voor 
de huidige situatie in de amateurmuziek. Het gaat 
bergopwaarts, maar hoho, we zijn er nog niet!” 

Johan Meesters 
kandidaat-voorzitter 
Johan Meesters uit 

Tijnje heeft zich 

beschikbaar gesteld als 

beoogd opvolger van 

Durk Dam. Meesters 

is 47 jaar en directeur 

van twee basisscholen. 

Met zijn vrouw en drie 

dochters speelt hij in de 

christelijke muziekver-

enigingen De Bazuin 

van Tijnje en Jouster Fanfare uit Joure. Van die 

laatste vereniging is Meesters voorzitter. De over-

dracht van het voorzitterschap vindt plaats aan het 

eind van de algemene vergadering van de OMF op 

zaterdag 6 februari om 11.00 uur in de Kurioskerk 

te Leeuwarden. Aansluitend biedt de OMF Durk 

Dam een afscheidsreceptie aan.

‘Muziek houdt je fit en vitaal’

Bij zijn afscheid als voorzitter van de NBK in 2013 worden Durk Dam en 

zijn vrouw Grietje in de bloemen gezet door politicus Joop Atsma.

Durk Dam vormde de afgelopen veertig jaar het boegbeeld van de 

Friese muziekwereld.  
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Op zaterdag 18 juni wordt in het Burgemeester 
Bode Sportpark in Elburg een pilot Marching 
& Music Contest (MMC) gehouden waarbij 
de deelnemers de mogelijkheid krijgen om een 
volledig vrij programma te presenteren. Door 
te kiezen voor een wedstrijd in de openlucht 
hoopt de organisatie ook meer publieke be-
langstelling te trekken. Doordat de deelnemers 
op het kunstgras van het voetbalterrein niet 
gebonden zijn aan de beperkte afmetingen van 
een sporthal, beschikken ze tevens over de mo-
gelijkheid om extra loop- en exercitieonderde-
len uit te voeren. De pilot wordt ondersteund 
door de doelgroep Show Mars Percussie (SMP) 
van de KNMO. 
Korpsen kunnen kiezen uit twee wedstrijd-
vormen. Bij deelname aan de pilot free style 

hebben de deelnemers volledige vrijheid in de 
programmakeuze en de uit te voeren exercitie-
verrichtingen. De muziek moet wel passen bij 
het niveau van het korps. Deelnemers die voor 
deze mogelijkheid kiezen, kunnen zich niet 
plaatsen voor de Nederlandse kampioenschap-
pen van de KNMO. 

Naast het free style-experiment bestaat ook 
de mogelijkheid om aan een regulier mars-
concours deel te nemen. Ook hierbij is de 
programmakeuze vrij, maar moeten de uit te 
voeren werken wel voldoen aan het niveau van 
de divisie waarin het korps uitkomt. Boven-
dien moeten bij dit concours ook de verplicht 
voorgeschreven exercitieverrichtingen worden 
uitgevoerd. De deelnemers aan deze wedstrijd 

kunnen zich wel kwalificeren voor de Neder-
landse kampioenschappen. 

Naast de beide wedstrijdvormen bestaat tevens 
de mogelijkheid om deel te nemen aan een defilé 
door de monumentale binnenstad van Elburg. Een 
publieksjury beoordeelt de deelnemers op hun 
presentatie. De behaalde score wordt (uitsluitend 
ten behoeve van de publieksprijs) opgeteld bij het 
concoursresultaat. De vereniging met de hoogste 
score wint een origineel schaalmodel van een 
Elburger botter. 

Inschrijfformulier en een toelichting zijn te vinden 
op de website www.mbgf.nl, menu SMP. Meer 
informatie: Wim van Norel, e-mail: wivano2@
hetnet.nl.  

De Muziekbond Gelderland Flevoland wil deelnemers aan marsconcoursen meer 

vrijheid bieden in de programmakeuze  en de uit te voeren exercitieverrichtingen. 

De bond wil met dit initiatief de deelname aan marsconcoursen zowel voor 

muzikanten als voor het publiek aantrekkelijker maken.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Vrijheid blijheid bij pilot 
voor marskorpsen 

Het concours in Elburg is een vervolg op de pilot die vorig jaar in Klundert werd gehouden.

SHOW MARS PERCUSSIE NIEUWS
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Het colbertjasje gaat uit, de stropdas gaat af en 
het bovenste knoopje van het hemd gaat los. 
Frits van Eerd wil er helemaal voor gaan. De 
uitdaging om het Eindhovens studentenharmo-
nieorkest Auletes door het eerste deel van de 
Symfonische Dansen van Rachmaninoff te leiden, 

gaat hij met verve aan. Als hij eenmaal op de bok 
een blik werpt op de directiepartituur, wordt het 
hem toch wit om de neus. “Tjonge, wat veel re-
gels”, schrikt hij. “’s Morgens op kantoor vind ik 
ook wel eens een lijst met veel regels. Maar daar 
kan ik het einde wel van overzien. Dat idee heb 
ik nu absoluut niet.” Gelukkig laten de orkestle-
den de gastspreker niet volledig aan zijn lot over. 
Ook dirigent Jos Schroevers steekt een helpend 
handje toe. Met vereende krachten haalt deel 1 
van Symfonische Dansen de eindstreep.
Van Eerd is zelf ook muzikant. Hij is trompet-
tist bij het feestorkest Factor 12. Speelde met 
deze twaalfkoppige kapel uit Veghel tijdens 
het WK voetbal in Zuid-Afrika en Brazilië, de 
Olympische Spelen in Londen en de Toppers in 
Concert, stadions met 60.000 mensen plat. Van-
avond is hij door het studentenharmonieorkest 
Auletes uitgenodigd om te praten over zijn an-
dere passie: leiding geven aan het familiebedrijf 
Jumbo. De interactieve masterclass is een soort 
afscheidscadeau voor dirigent Jos Schroevers die 
na zeven succesvolle jaren afscheid neemt van 
het orkest. 

Schroevers mag als gastheer de aftrap doen. 
Hij vertelt hoe hij als jochie van tien een baton 
in handen kreeg. Hoe hij thuis voor de spiegel 
stond te dirigeren. Op muziek van Piet Veerman, 
de Simple Minds, maar ook van klassieke mees-
ters. Zag zichzelf al voor een orkest staan. Kicken 

van het applaus van het publiek. Kortom: passie. 
“Muziek is met veel mensen iets creëren”, legt 
hij uit. “Neem nu de Symfonische Dansen van 
Rachmaninoff. Je hoort er zijn hele leven in 
terug. Vanaf het begin tot het moment dat hij 
het einde voelt naderen.” Schroevers maakt het 
bruggetje. “Creëren is iets wat leiding geven in 
zijn algemeenheid ook in zich heeft. Bedrijven 
worden eveneens aangestuurd door mensen 
met passie. Anders lukt het niet. Maar hoe kan 
iemand zo slim zijn dat iedereen nu Hallo Jumbo 
roept? Ik zou graag willen dat net zoveel mensen 
Hallo Rachmaninoff roepen.”

Van Eerd trekt de parallel met het bedrijfsleven. 
“Een boodschap overbrengen met muziek gaat 
makkelijker dan wanneer je erover moet praten. 
Als je een goed liedje zingt, kun je al vlug mensen 
raken. Want daar gaat het om: mensen raken.” De 
Brabander is de algemeen directeur van Jumbo. 
De supermarkt begon in 1996 met één winkel. 
Inmiddels telt de keten 600 vestigingen in heel 
Nederland. In nog geen twintig jaar tijd steeg 
het marktaandeel van nul tot twintig procent. In 
een sector waarin de concurrentie moordend is. 
Van Eerd legt de filosofie achter de Jumbo-suc-
cesformule uit: de klant is koning en de loyaliteit 
van de medewerkers is groot. “Het DNA van ons 
bedrijf steunt op drie kernwaarden. Dat zijn: 
samen, ondernemen en winnen. Alleen kun je 
niets. Dat geldt ook voor muziek. We zitten hier 

In hoeverre heeft dirigeren van een orkest raakvlakken met het 

leiden van een groot bedrijf? Over dat thema wisselden diri-

gent Jos Schroevers en Jumbo-directeur Frits van Eerd van ge-

dachten tijdens de masterclass Van manager tot maestro op 

de werkvloer. Kijkje op de muzieksector door een andere bril. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S FV MEDIA PRODUCTIES

Hallo Jumbo, 
hallo Rachmaninoff

Jumbo-directeur Frits van Eerd leidt als 

gastdirigent het Eindhovens studenten-

harmonieorkest Auletes.
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vanavond met een heel orkest. Zonder muzikan-
ten kan een dirigent niets beginnen. Dat is in 
mijn bedrijf niet anders. Veel bedrijven hanteren 
voor hun organisatie het piramidemodel. Met 
de directie boven in het topje en de werkvloer in 
het brede gedeelte onderin. Zo werkt dat in mijn 
bedrijf niet. Ik heb de piramide omgedraaid. De 
mensen op de werkvloer maken het verschil. Zij 
zorgen dat onze klanten een goed gevoel over-
houden aan een bezoek aan onze winkels. De 
klant beslist thuis naar welke winkel hij gaat. Als 
we willen dat hij terugkomt, moeten we zorgen 
dat hij weer tevreden thuiskomt. Als het name-
lijk geen prettige trip is geweest, komt hij niet 
meer terug. De mensen op de werkvloer zorgen 
ervoor dat onze klanten terugkomen.”

De gele bedrijfskleur is niet voor niets gekozen. 
Geel straalt gezelligheid uit. Het zorgt ervoor 
dat de klant zich al bij binnenkomst lekker in 
zijn vel voelt. Nota bene concurrent Albert Hein 
bewijst hoe belangrijk dat gevoel is. Van Eerd: 
“Als prijs zo belangrijk is, zou AH nooit marktlei-
der zijn geweest.”

Daarop voortbordurend: “Je kunt overal een fles 
cola kopen. Maar waarom verkopen wij er meer 
dan een ander? Niet door veel promotie voor dat 
artikel te maken. Dat willen we niet. Maar door 
goed voor de markt te zorgen. We zetten de klant 
centraal. Bewegen constant mee in de behoefte 
van de klant. Toen ik in 1996 begon, dacht ieder-
een dat we het met die waarden niet lang zouden 
volhouden. Maar ik wist één ding zeker: als de 
klant tevreden is, komt hij terug.”

Schroevers mist in de muziekwereld vaak de 
beleving. “Op het moment dat je het kaartje be-
stelt moet je thuis eigenlijk al het gevoel krijgen 
van: ‘heerlijk, daar ga ik naar toe’. Dat zie ik in 
onze wereld te weinig. Mensen komen netjes de 
concertzaal binnen. Drinken een kopje koffie, 
hangen hun jas op en kopen alvast een uitrij-
kaart. Ik zou graag willen zien dat ze al meteen in 
de sfeer van de muziek zouden komen.”

Van Eerd haakt daarop in. Hij bekent niet 
veel op te hebben met klassieke muziek. Maar 
hij vindt dat Schroevers een punt heeft. Hij 

constateert dat de muziekwereld de overtui-
gingskracht mist. De muziekwereld zou volgens 
hem heel wat stappen kunnen zetten door zich 
meer af te vragen wat het publiek nu eigenlijk 
wil. Van Eerd: “Waarom moet het alleen maar 
klassiek repertoire zijn? Waarom mag het niet 
rock, pop, swingen en dan weer terug naar 
klassiek? Verschillende stijlen door elkaar. 
Dat past toch veel meer bij deze tijd.” In een 
spoedcursus marketing geeft de Jumbo-baas 
vervolgens subtiel aan waar het volgens hem 
in de muziekwereld aan schort. “Je hebt twee 
manieren om iets in de markt te zetten: push 
of pull. De muziekwereld denkt vanuit de 
push-strategie. Bedenkt een product, vindt dat 
dat het beste product is en gaat er volgens alles 
aan doen om ook het publiek ervan te overtui-
gen dat dat het beste product is. Ik geloof niet 
in de push-strategie. Bij Jumbo denken we niet 
vanuit onszelf, maar vanuit de klant. We zetten 
geen product in de markt omdat wij dat zelf zo 
mooi vinden. We zetten iets in de markt omdat 
mensen dat graag willen. Dat is de filosofie die 
we omarmen.” 

V.l.n.r.: Jumbo-directeur Frits van Eerd, dirigent Jos Schroevers en gespreksleider Lucas Asselbergs tijdens de masterclass Van manager tot mae-

stro op de werkvloer.
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Inwoner Pierre Matthijs Baggen 
kon het niet over zijn kant laten 
gaan dat voor de muzikale om-
lijsting van de eerste steenleg-
ging van de kerk van Oud-Ge-
leen in 1862 de fanfare van het 
naburige Beek moest worden 
ingevlogen. Hij verzamelde 
zeventien muzikanten om zich 
heen om in Oud-Geleen een 
fanfare op de been te brengen. 
Baggen zelf was de motor van 
de jonge vereniging: behalve 
oprichter was hij voorzitter, 
secretaris, penningmeester, 
dirigent, bombardonspeler (een 
soort draagtuba) en ook nog eens hoofdsponsor. 
Vier jaar later maakte het Fanfaregezelschap van 
Geleen zijn opwachting. Behalve met concerten 
had het orkest in de beginjaren van zijn bestaan 
vooral veel succes met de muzikale begeleiding 
van toneeluitvoeringen. De in diezelfde periode 
opgerichte toneelclub Plaisanterie maakte onder-
deel uit van de fanfare. De gezamenlijke voorstel-
lingen waren met 800 tot 1000 bezoekers ware 
publiekstrekkers. Ze waren zelfs zo’n doorslaand 
succes dat er een aparte zaalaccommodatie voor 
werd gebouwd. Het 25-jarig bestaan werd ge-
vierd met een festival met deelname van 21 har-
monieën, fanfares en zangverenigingen. Bij deze 
gelegenheid werd het fanfarekorps omgevormd 
tot een harmonie. “Harmonie Sint Cecilia 1866 
staat voor een gezonde muziekvereniging waarin 
kwaliteit en gezelligheid centraal staan”, vertelt 
voorzitter Raimond Verhoef. “De speerpunten 
in ons meerjarenplan zijn meer leden, goede 
samenhang tussen de geledingen, verhogen van 

kwaliteit, investeren in jeugd en ontwikkeling, 
betere presentatie op straat en structurering van 
de opleiding.”

De muzikale hoogtijdagen beleefde Sint Cecilia 
tussen 1981 en 1998 waarin het orkest promo-
veerde van de toenmalige eerste afdeling (vierde 
divisie) naar de superieure afdeling (eerste 
divisie). Door de jaren heen werd de harmonie 
uitgebreid met een drumband, een boerenkapel, 
een majoretteafdeling en een jeugdorkest. De 
boerenkapel en de toneelafdeling zijn inmiddels 
opgeheven. De overige onderdelen leiden een 
bloeiend bestaan. De vereniging telt in totaal 
160 leden verdeeld over een harmonieorkest 
met bijna vijftig leden, een drumband met 26 
leden, een majorette- en miniretteafdeling met 
26 leden, een jeugdorkest met 14 leden, een 
blokfluitgroep met 8 leden en nog 25 bestuurs- 
en overige leden. Verhoef: “We geven al jaren 
succesvol blokfluitles op basisscholen in Geleen. 

Deze lessen worden vooral goed bezocht door 
meisjes. Omdat we graag een gemêleerde club 
willen hebben, zijn we gestart met een introduc-
tiecursus van twintig lessen. Kinderen maken 
hierbij spelenderwijs kennis met ritmes, noten 
lezen en muziek maken. Hierbij maken we 
onder meer gebruik van de Clarinéo, een vrolijk 
gekleurd instrument dat de overgang naar een 
ander blaasinstrument vergemakkelijkt. De 
resultaten zijn zeer goed. Ieder jaar mogen we 
gemiddeld zeven nieuwe leden verwelkomen.”

Sint Cecilia viert het jubileum vrijdag 26 februa-
ri met een optreden van de Koninklijke Militaire 
Kapel Johan Willem Friso in de Hanenhof in 
Geleen. Later dit jaar staan  een jeugdplay-in, de 
organisatie van de Limburgse kampioenschap-
pen voor slagwerksolisten, het voorjaarsconcert 
Muziek Moste Preuve, een feestweekeinde en 
een Top 2000-concert op het programma. Meer 
informatie: www.harmoniegeleen.nl.  

Het Fanfaregezelschap van Geleen beleeft in 1866 tijdens een concert in Amsten-

rade zijn muzikale vuurdoop. Anderhalve eeuw later stapt diezelfde vereniging als 

harmonie Sint Cecilia 1866 Oud-Geleen gezond en wel door het leven. 

TEKST: ONZE REDACTIE  •  FOTO: SINT CECILIA 1866

Sint Cecilia bloeit  
in alle geledingen
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De majorettesector verpulvert de laatste jaren alle records. Steeds meer KN-

MO-bonden blazen het wedstrijdcircuit voor majorettes nieuw leven in. De Ne-

derlandse kampioenschappen barsten uit hun voegen. De titelstrijd van 2015 

kon niet meer in één dag worden afgewerkt. Twee dagen lang streden ruim 260 

solisten, duo’s, ensembles, teams en groepen in sporthal De Slagen in Waalwijk 

om de nationale titels.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘Goede doorstroming 
vergt aandacht 
voor alle niveaus’

Scheidend jurylid Anja Nieuwenhoven: “Er moet aandacht zijn voor alle niveaus.”

MAJORETTE/TWIRL REPORTAGE
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Daar sta je dan in je chique glitterpakje en je 
flitsende make-up. Nog een paar minuten en dan 
roept de ladyspeaker je naam. Dan moet je in 
je eentje in die grote sporthal de vloer op en je 
show laten zien. De tribune zit vol met mensen 
die allemaal naar jou kijken. Brrr... Maar goed 
dat er iemand naast je staat die een arm om je 
schouder slaat. 

Niet alleen de shows van de jongste categorieën 
op deze eerste dag van de Nederlandse kampi-
oenschappen voor majorettes zijn vertederend. 
Langs de kant van de wedstrijdvloer speelt 
zich vaak een nog aandoenlijker schouwspel af. 

Trainsters ontfermen zich over hun pupillen als 
een kloek over haar kuikens. Stellen hen gerust 
en geven hen vertrouwen. Een aai over de bol, 
een dikke knuffel. “Kom op, je kan het!” Met nog 
wat laatste tips sturen ze hun meiden de vloer op. 
Zodra de muziek start, zijn de rollen ineens 
omgedraaid. Bij de deelnemers valt de spanning 
van de schouders af. Eenmaal op het wedstrijd-
terrein voelen ze zich in hun element. Dansen 
ze er vrolijk op los. Bij de coaches langs de kant 

schiet de adrenalinespiegel juist de hoogte in. 
Intens leven ze met hun leerlingen mee. Fascine-
rend om te zien hoe iedere trainster daarbij haar 
eigen rituelen heeft. De een bijt op haar nagels, 
de ander beweegt mee op het ritme van de show, 
weer een ander applaudisseert bij elke geslaagde 
beweging van haar majorette. 

Met de handen in de bidhouding lijkt het alsof 
trainster Riëlla Cleuskens de hulp van hogere 
machten inroept om haar pupil Ruby Sanders 
naar een goede prestatie te leiden. Als Ruby na 
een geslaagd optreden de vloer verlaat, haalt 
de instructrice van majorettegroep Irene-Lucia 

uit Beek opgelucht adem. In de gangen van 
sporthal De Slagen wordt de majorette even later 
bedolven onder de complimenten. “Je gezicht 
sprak boekdelen. De uitstraling was aanwezig. Je 
durfde de jury lachend aan te kijken. Echt super.” 

Kinderen naar een topprestatie leiden is voor 
de instructrices tijdens deze kampioenswed-
strijd van de KNMO niet het enige dat telt. Een 
steentje bijdragen aan hun algemene ontwikke-

ling vormt voor veel coaches mogelijk een nog 
grotere drijfveer. Een aspect dat vaak onderbe-
licht blijft. Ook het subsidiestelsel in Nederland 
is vooral gericht op topsport. De toename van 
het aantal deelnemers aan de majorettewedstrij-
den van de KNMO-bonden onderstreept echter 
de belangrijke rol van de breedtesport. “Ruby 
trad voor het eerst als soliste op”, vertelt Riëlla. 
“Op de training was ze daar nogal onzeker over. 
Bang dat ze het niet kan. Maar eenmaal op de 
wedstrijdvloer staat ze te stralen. Gaan haar ogen 
wijd open en kijkt ze de jury aan. Daar geniet je 
ook als instructrice van.” Riëlla weet hoe het is 
om in haar eentje de wedstrijdarena te betreden. 
Ze was zelf veertien jaar actief als majorette. 
Behaalde diverse medailles op het NK en de 
Limburgse titelstrijd. “De optredens van je leer-
lingen beleef je meer dan wanneer je zelf mee-
doet”, zegt ze. Riëlla herinnert zich nog dat Ruby 
als klein meisje bij Irene-Lucia binnenkwam. 
Hoe ze als cowboytje met de jeugdgroep haar 
eerste showtje draaide. “En dan zet ze hier nu 
in haar eentje een best wel pittige routine neer. 
Als instructrice zie je hoe je leerlinge niet alleen 
als twirler groeit, maar ook als persoon. Een 

‘Je durfde de jury lachend 
aan te kijken. Echt super’

Coach Riëlla Cleuskens leeft mee met haar 

leerlingen.
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bijdrage leveren aan dat proces is een belangrijk 
motief voor mijn passie als instructrice.”
Ook voor het trainersduo Cynthia Schuurman 
en Michelle van der Meulen van Mizu Kampen 
vormt de inbreng in de persoonlijke ontwikke-
ling van een kind de uitdaging om als instructri-
ce actief te zijn in de majorette- en twirlwereld. 
“Als meisjes bij ons binnenkomen, kunnen ze 
soms nog geen twee dansbewegingen achter 

elkaar onthouden. Vaak zie je dat ze binnen een 
jaar toch al mee kunnen doen in een show. Dat ze 
trots op zichzelf zijn als ze de vloer afkomen. Dat 
geeft ook ons een goed gevoel.” De beide instruc-
trices vullen de optredens van hun pupillen van 
a tot z zelf in. De choreografie, de muziek, de be-
wegingen, maar ook de pakjes, de make-up, alles 
hebben ze zelf bedacht en gemaakt. “Zo kunnen 
we het hele plaatje uitvoeren zoals we het in ons 

hoofd hebben. Daarbij hou je er rekening mee 
dat ieder meisje haar eigen stijl heeft. Iemand die 
gek durft te doen op de vloer heeft een minder 
opvallende make-up nodig. Een meer ingetogen 
persoon juist meer. Haar probeer je zo mooi 
mogelijk te laten staan. Uit de creativiteit die bij 
zo’n show komt kijken, halen we onze passie.”

Jurylid Anja Nieuwenhoven voelt exact wat er in 
de instructrices omgaat zodra ze hun leerlin-
gen de vloer op sturen. “Het zijn als het ware je 
kinderen”, legt ze uit. “Je bent hun coach, maar 
zodra ze daar staan, kun je alleen nog maar steun 
uitstralen door er te zijn. Toch voel je je enorm 
verbonden met hen.” Anja vervolgt: “Een majo-
rette-instructrice is een duizendpoot. Ze moet 
de batontechnieken kennen, ze is choreografe en 
moet muziek kunnen ontleden. Bovendien moet 
ze over pedagogische kwaliteiten beschikken 
om het goed te kunnen overbrengen. Het is een 
driehoek van kunst, cultuur en sport: dansen op 
muziek in combinatie met een technische sport.”
Anja Nieuwenhoven (52) weet waarover ze 
praat. Ze heeft alle stadia binnen de majoret-
tesector doorlopen. Van beginnend majorette 
tot en met jurylid en docent van kaderleden. 
“Toen ik zelf meedeed aan wedstrijden, werd ik 
live begeleid door het tamboerkorps van mijn 
vereniging harmonie De Eendracht uit Uden”, 
herinnert ze zich nog. “Het korps speelde dan 
stukken met drie verschillende ritmes waarop ik 
zelf een show had gemaakt. In die tijd gingen we 
met het hele korps met de bus naar de Neder-
landse kampioenschappen. Kunst en cultuur 
trokken toen nog echt samen op. Dat kun je je 
nu niet meer voorstellen.” Het NK in Waalwijk 
is haar laatste wedstrijd als jurylid. Dertig jaar 

‘Een majorette-instructrice  
is een duizendpoot’
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was ze een vertrouwd gezicht achter de jurytafel 
tijdens majorette- en twirlwedstrijden in Ne-
derland. Met plezier kijkt ze terug op haar lange 
loopbaan. Het afscheid komt op het moment 
dat de majorettewereld flink in de lift zit, stelt 
ze tevreden vast. De sector staat er volgens haar 
beter voor dan pakweg zes, zeven jaar geleden. 
“Door de overheveling van de majoretteactivi-
teiten door de toenmalige KNFM naar de meer 
prestatiegerichte NBTA ging bij veel majorettes 
de lol er vanaf. Kinderen die gemiddeld één 
keer per week trainden werden geconfronteerd 
met twirlers die drie of meer keren per week 
trainen. Veel verenigingen haakten daardoor af. 
Een majorette is beter op zijn plaats bij de KN-
MO-bonden. Je hoort ook om je heen dat deze 
verenigingen blij zijn dat ze er weer bij kunnen 
zijn. Dat er aandacht is voor alle niveaus en dat 
er meer aandacht uitgaat naar de choreografie en 
muzikale synchronisatie. Ook in het juryrapport 
krijgen deze aspecten meer aandacht.”
Ook in kwalitatief opzicht gaat het volgens het 
scheidend jurylid weer bergopwaarts. De vanuit 
de KNMO-kerngroep opgestarte opleidingen 
beginnen hun vruchten af te werpen. Zo merkt 
ze onder meer op dat er tegenwoordig weer meer 
aandacht wordt besteed aan de uitwerking van de 
muziek. Anja: “In de opleidingsmodules komen 
aspecten zoals choreografie en muziekontleding 
uitvoerig aan bod. Hoe werk je muziek uit, hoe ga 
je om met de emotie in de muziek? Instructrices 
beseffen daardoor veel meer wat ze met de muziek 
kunnen doen. Je ziet dat terug in de shows. Je merkt 
dat dansen op muziek weer meer aandacht krijgt.”
Toch neemt ze niet helemaal zonder zorgen 
afscheid. Puntje van kritiek is dat jonge majorettes 
en twirlers te weinig geduld hebben. Ze willen 

vaak te snel vooruit. Ze nemen twirltechnieken in 
hun routines op die te hoog gegrepen zijn. “Als ze 
naar de toppers kijken, zien ze allerlei moeilijke 
technieken voorbij komen. Ze denken dan dat 
ze zelf ook wel een hogere moeilijkheidsgraad 

aankunnen, terwijl ze de vereiste basisvaardighe-
den daarvoor nog niet onder de knie hebben. Dat 
verschijnsel kom je op de wedstrijden best wel vaak 
tegen. De stappen voor het aanleren van een goede 
basis worden te vlug doorlopen.” Ze wijst erop dat 

het heel wat moeite kost om een eenmaal verkeerd 
aangeleerde techniek te corrigeren. Op termijn 
kan dat volgens Anja grote gevolgen hebben. “Als 
de toppers ermee stoppen, is er weinig opvolging 
waardoor er minder aansluiting is naar de top. Ter-
wijl in de basis juist veel deelnemers actief zijn. Om 
een goede doorstroming te waarborgen moeten 
alle niveaus aandacht krijgen. Op Europees niveau 
scoort Nederland al wat minder. Daar moeten we 
waakzaam voor zijn.”

Zie voor de uitslag pagina 68 in deze uitgave. 

In de volgende uitgave van Klankwijzer een repor-

tage over het NK Twirl in Almere.

Isa den Ouden wint  
ontwerpwedstrijd
Isa den Ouden van majorettevereniging Les Fleurs uit 

Stampersgat is winnaar geworden van de KNMO-ont-

werpwedstrijd. Deelnemers aan het NK konden mee-

doen aan een ontwerpwedstrijd voor een wedstrijd-

pakje. De winnende creatie wordt in de ontwerpstudio 

van de firma Lagretto uit Mierlo verwerkt tot een echt 

wedstrijdkostuum. Uit de 66 deelnemers werd de 

inzending van Isa den Ouden als winnaar gekozen. 

Zij kan dit jaar tijdens de wedstrijden in haar eigen 

creatie de show stelen. Mariëlle Kraak van twirlgroep 
Oldemarkt eindigde als tweede, voor Veerle van Essen 

van Noriam Arundo Chaam. Ze ontvingen een blue-

tooth minispeaker. 

‘De stappen voor het aanleren 
van een goede basis worden 
te vlug doorlopen’

Het trainersduo Cynthia Schuurman (links) en Michelle van der Meulen.
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19/20 febr. :  Musikhaus Fockers, Rheine-Duitsland, 0049 5971 62 08

5 maart :  van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

11/12 maart :  Kreismusikschule Schleswig-Flensburg Duitsland

2 april :  Excel Oeffelt, 0485 362 668

23 april :  Adams Diest-België, 0032 13 321 2

21 mei :  Adams, Ittervoort, 0475 560 703

10/11 juni :  Musik City, Pforzheim, 0049 7231 154 390

18 juni  : van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

1/2 juli : Bläserstudio Koblenz, 0049 261 160 632

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 



De Muziekbond Gelderland-Flevoland 
(MBGF) grijpt de start van de Giro d’Italia 
in Gelderland aan om de amateurmuziek in 
de etalage te zetten. In samenwerking met de 
Nederlandse organisatie van de wielerwed-
strijd worden blaasorkesten aangezocht om de 
Grande Partenza muzikaal te omlijsten.
De MBGF mag vier orkesten aanwijzen om 
op vrijdag 6 mei in de directe omgeving van 
het parcours en de start/finish de proloog 
in Apeldoorn muzikaal op te luisteren. Ook 
voor de finish van de eerste etappe op zaterdag 
7 mei in Nijmegen en de tweede etappe op 
zondag 8 mei in Arnhem worden orkesten 
gezocht. Deze zes orkesten ontvangen een 
financiële bijdrage. 

De bond roept andere muziekverenigingen 
uit Gelderland en Flevoland op om elders 
langs het parcours voor muzikaal vertier te 
zorgen. Onder deze orkesten wordt een aantal 
waardebonnen voor muziekinstrumenten 
verdeeld. De deelnemers moeten dan wel een 
filmpje van hun optreden uploaden en zich 
vooraf voor deelname aanmelden. Samen met 
de organisatie wordt dan een geschikt plekje 
langs het parcours gezocht. De routes van de 
drie etappes door Gelderland staan vermeld 
op www.girogelderland.nl. 
Het is de bedoeling dat de deelnemende 
orkesten een passend programma spelen met 
een link naar de wielersport en/of Italië. De 
MBGF heeft daartoe zelf al een aanzet gege-

ven. De bond heeft de Gelderse componist 
Jan Bosveld opdracht gegeven om een mars te 
componeren, geïnspireerd op het Italiaanse en 
Gelderse volkslied. Alle orkesten in Gelder-
land en Flevoland krijgen deze maand de Giro 
Gelderland Mars gratis toegestuurd. 

Verenigingen die interesse hebben om tijdens 
de Giro d’Italia de Nederlandse amateurmu-
ziek landelijk en mogelijk zelfs internationaal 
op de kaart te zetten, kunnen zich opgeven 
via projecten@mbgf.nl. Via dit e-mailadres 
kunnen ook niet-MBGF-leden voor 25 euro 
per set de partituur van de Giro Gelderland 
Mars bestellen.  

Giro d’Italia als podium voor 
de blaasmuziek 

•  SL5, TL5, and BL5 saxophone classical mouthpieces  
complete the OPTIMUM range

•   reed for Bb clarinet. Watch the video of Martin Fröst  
playing the   .

•  Black Diamond Ebonite for Bb clarinet: a unique  
mouthpiece

•  V16 metal mouthpiece range for tenor saxophone, available  
in three chambers.

•  Reed-trimmers for Vandoren Bb clarinet and alto sax  
reed models.

• More new products at www.vandoren.com

VANDOREN
New Products

Watch the video  
of Martin Fröst
playing the

Pour plus d’informations : www.vandoren.frDistributed by www.jtmusic.nl

I150300354-EXE VANDO NOUVELLE ANNONCE 216x136 MARS 2015 V1.indd   1 17/03/15   09:53
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Om invulling te geven aan de titel van het pro-
gramma is het de bedoeling dat iedere professio-
nele gast een muzikale uitdaging aangaat. Fenna 
Ograjensek heeft het zichzelf bij deze opdracht 
niet echt gemakkelijk gemaakt. Voor het eerst 
sinds dertien jaar neemt de sopraanzangeres 
weer de saxofoon in de hand. Met begeleiding 
van het strijktrio van philharmonie zuidneder-
land en concertpianiste Susanne Hardick brengt 
ze Sonate van Poulenc ten gehore. Voor de ogen 
en oren van vele duizenden televisiekijkers. Dat 
is pas echt LEF! hebben. “Het is best wel span-
nend”, zegt ze kort voordat de opname begint. 
“Ik heb de afgelopen weken ook flink geoefend. 
En dat was ook wel nodig.” Fenna Ograjensek 
droomde ooit van een carrière als saxofoniste. 
“Op de kleuterschool maakte ik tekeningen van 
poppetjes met een instrument in hun handen.” 
Als jonge muzikante bij fanfare Sint Cecilia uit 
Hulsberg won ze tijdens solistenconcoursen 
een kruiwagen vol met bekers en trofeeën. De 
eerste fase van de conservatoriumopleiding 
doorliep ze met twee vingers in de neus. Niets 
leek de vervulling van haar kinderdroom in 
de weg te staan. Totdat een toevallig aanwezi-
ge zangdocente tijdens een presentatieavond 
opmerkte dat Fenna niet alleen prima uit de 
voeten kon op de saxofoon, maar ook een aardig 
deuntje kon zingen. Ze gooide haar toekomst-
plannen volledig om. Studeerde onder meer 
aan de wereldberoemde Juilliard School in New 
York en is tegenwoordig een veelgevraagd en 
succesvol opera- en concertzangeres. Ook zingt 

ze regelmatig met begeleiding van blaasorkesten. 
“De Sonate van Poulenc heb ik ooit tijdens mijn 
studie als saxofonist ingestudeerd. Maar het is 
nooit tot een uitvoering gekomen. Dat ik nu 
weer met een saxofoon in de handen sta, voelt als 
thuiskomen. Ik ben weer even terug in de wereld 
waar ik vandaan kom.”

LEF! is een gezamenlijk initiatief van omroep 
L1, de Limburgse Bond van Muziekgezelschap-
pen (LBM), Theater De Maaspoort in Venlo, 
philharmonie zuidnederland en Omroep Venlo. 
De divisiewinnaars van de Limburgse solis-
tenkampioenschappen Finale Jonge Solisten 
en bekende provinciale en landelijke artiesten 

De Limburgse televisiezender L1 koppelt in het programma LEF! jonge talenten 

uit de amateurblaasmuziek aan bekende professionele artiesten. Doel van het 

programma is om jongeren enthousiast te maken voor blaasmuziek. Kijkje achter 

de camera’s tijdens een opnamedag.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

LEF! verbindt profs
en jong talent 

Hoornist Floren Hendriks praat voor de camera’s van L1 met presentator Sef Thissen, pianiste 

Susanne Hardick en musicalzangeres Brigitte Heitzer over zijn passie voor muziek. 
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schuiven aan rond de piano bij presentator/
bariton Sef Thissen om te praten over hun passie 
voor muziek. Aan de hand van persoonlijke 
verhalen en ervaringen vertellen ze waarom 
muziek maken leuk is. Doel van het program-
ma is om jongeren enthousiast te maken voor 
klassieke muziek. Zowel de professionele artiest 
als de jonge muzikant vervult in het concept een 
voorbeeldfunctie. L1 TV registreert de solo-op-
tredens ook los zodat de professionele opnames 
op de websites van L1 en de LBM, Facebook 
en YouTube geplaatst kunnen worden. Jonge 
talenten via een breed toegankelijk podium in 
de schijnwerpers zetten, is een van de speer-
punten in het beleid van de LBM. Jongeren 
willen graag hun talent laten zien. Kijk maar 
naar populaire programma’s zoals The Voice Of 
Holland, Holland’s Got Talent en Superkids. Dat 
geldt uiteraard ook voor jonge instrumentale 
muzikanten. De LBM hoopt daarmee tevens de 
deelname aan de Limburgse solistenwedstrijden 
te stimuleren. Zo mogen de winnaars van de 
Finale Jonge Solisten zich ook voor een groot 
publiek presenteren tijdens de openluchtmani-
festatie VIVA Classic Live op de Markt in Venlo 
en tijdens de Limburgse bondsconcoursen. Dat 
spreekt meer aan dan een bekertje in ontvangst 
nemen. Fenna Ograjensek juicht het initiatief 
toe. “Was zo’n programma er maar in mijn tijd 
geweest”, zegt ze. “Het werkt erg stimulerend als 
beroepsmusici hun professionaliteit overbren-
gen op amateurs. Het is voor de continuïteit 
van de amateurblaasmuziek belangrijk dat die 
piramide in stand blijft.” 
L1 brengt zes afleveringen van LEF! op de buis. 
In deze serie ontmoetten de jonge solisten Len 
Joris (euphonium, 13 jaar), Sophie Schreurs 
(klarinet, 17 jaar), Camiel Lemmens (hoorn, 
16 jaar), Rik Heijnen (trompet, 14 jaar), Jarred 
Vossen (saxofoon, 14 jaar) en Floren Hendriks 

(hoorn, 13 jaar) respectievelijk operazangeres 
Fenna Ograjensek, programmamaker Lex Ui-
ting, zangeres/harpiste Iris Kroes, popmuzikant 
Tim Akkerman (voorheen Di-rect), singer-song-
writer Leonie Meijer en musicalzangeres Brigitte 
Heitzer. De serie wordt uitgezonden op zondag 
en is nog tot 20 maart te zien.
Bariton Sef Thissen is niet alleen de presenta-
tor van LEF!, hij heeft ook de formule van het 
programma bedacht. “De blaasmuziek vormt in 
Limburg de basis voor de ongelofelijk rijke cul-
tuur in deze provincie”, vertelt hij in een pauze 
tussen twee opnames. “Het enorme aanbod aan 
vrijetijdsbestedingen voor jongeren gaat echter 
ten koste van de belangstelling voor de blaasmu-
ziek. De beste manier om jeugd weer enthousi-
ast te maken voor muziek is door het zichtbaar te 
maken. Want het is het absoluut waard om met 
z’n allen ervoor te strijden dat die rijke cultuur 

blijft bestaan.” Thissen wijst er verder op dat de 
jonge muzikanten door medewerking aan LEF! 
een enorme ervaring in hun bagage meenemen 
voor hun latere loopbaan. “Hoe inspirerend 
werkt het wanneer je als hoornist van een ama-
teurblaasorkest de kans krijgt om met begelei-
ding van een professionele concertpianiste en 
strijkers van de philharmonie zuidnederland te 
spelen? Als jonge blazer gaat hiermee een nieu-
we wereld voor je open.”
Een van de jonge talenten in de nieuwe serie LEF! 
is hoornist Camiel Lemmens. Hij zit samen met 
The Voice of Holland-winnares Iris Kroes in het 
programma. “Het is een totaal andere manier van 
optreden dan je gewend bent”, vertelt hij. “Er is 
wel publiek bij de opnames, maar veel minder 
dan tijdens normale optredens. De camera’s staan 
voor je neus, maar je beseft op dat moment niet 
dat een groot aantal mensen naar je gaat kijken.”
De 16-jarige hoornist brengt tijdens de uit-
zending Romance van Camille Saint-Saëns ten 
gehore. Het stuk is geschreven voor hoorn en 
piano. Speciaal voor LEF! is het werk voorzien 
van een partij voor strijkers. Camiel: “Daar 
was ik aanvankelijk sceptisch over. Ik dacht dat 
strijkers niet zouden passen bij dit werk. Maar 
dat was een verkeerde inschatting. Het was een 
fantastische toevoeging.”
Vorig jaar was Camiel ook al van de partij. Toen 
was hij samen met de Limburgse entertainer Jac-
ques Vinders te gast in het programma. “Hij heeft 
me toen uitgenodigd voor een solo-optreden in 
zijn kerstshow. Hieruit blijkt dat LEF! professi-
onele artiesten en jonge talenten met elkaar ver-
bindt en dat beiden elkaar kunnen inspireren.” 

Fenna Ograjensek en Len Joris: profs en talenten inspireren elkaar tijdens LEF!

De set van het programma LEF! op L1.
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De muziekwereld heeft niet alleen behoefte aan 
muzikanten. Ook creatieve geesten, technische 
deskundigheid en organisatorische talenten 
zijn van harte welkom. Bij Youth4Talent komen 
al die aspecten samen. De Brabantse Stichting 
Muziekevenementen en Bevordering Ama-
teur-Muziek (SMEBAM) biedt jongeren uit 
allerlei kunstvormen en aanverwante disciplines 
de kans om mee te werken aan een uitdagend 
muziekevenement. Niet alleen muzikaal, maar 
ook op het gebied van organisatie en podium- en 
evenemententechniek. Zo worden bijvoorbeeld 
studenten van diverse opleidingsinstituten als 
stagiair bij licht- en geluidstechniek Stagelight 
ingezet bij de audiovisuele ondersteuning. “Op 
deze manier kan jeugd ervaren hoe het is om 
evenementen en projecten te organiseren”, 
zegt projectleider Anne Peters. “Ze kijken in 
de commissies artistiek, pr en facilitair mee 
over de schouders van volwassenen die al wat 
meer ervaring hebben met de organisatie van 
evenementen. Die ervaring kan hen helpen om 
in de toekomst op zelfstandige basis concerten 
of andere projecten te organiseren. Bovendien 
zorgt het voor verbondenheid met de vereniging 
en een grote betrokkenheid bij het project. Op 
deze manier dragen ze niet alleen muzikaal een 
steentje bij aan een gaaf project.”
SMEBAM zette in 2013 ook al eens een project 
volgens dit concept op touw. De tweede editie 
van Youth4Talent speelt zich op 5 en 12 maart af 
in Haaren en Berkel-Enschot. Jeugdige muzikan-
ten van de muziekverenigingen Sint Gregorius 
uit Haaren en Concordia uit Berkel-Enschot 
bundelen hun krachten in een speciaal pro-
jectorkest dat de muzikale rode draad vormt 

tijdens de twee uitvoeringen van Youth4Talent. 
Het gelegenheidsorkest begeleidt onder meer 
negen jonge vocale solisten die na een auditie 
een plekje in het programma hebben weten te 
bemachtigen. Zij worden gedurende het hele 
traject begeleid door een zangcoach van het 
conservatorium. Het projectorkest wordt onder-
steund door ritmesecties bestaande uit leer-
lingen van het Theresia Lyceum uit Tilburg en 
muziekschool Popwise uit Oisterwijk. Hits van 
Miley Cirus, Ella Fitzgerald, Marco Borsato en 
Ariana Grande en muziek uit films zoals Mission 
Impossible en Harry Potter komen onder meer 
voorbij. De optredens worden visueel omlijst 
door dansgroepen van de Zuivelfabriek in Uden-
hout en met videobeelden van de studenten van 
de opleiding Sound and Vision. Leerlingen van 

groep 5 van de basisscholen de Klim-op en de 
Hasselbraam uit Haaren hebben een nummer 
ingestudeerd dat samen met het projectorkest 
wordt uitgevoerd. Anne: “We vinden het be-
langrijk dat jeugd op deze manier kennismaakt 
met blaasmuziek. Het project wordt gedragen 
door een blaasorkest dat als basis dient voor het 
concert. Daarmee willen we aantonen dat blaas-
muziek meer is dan alleen op straat spelen en 
dat een harmonie of fanfare ook op deze manier 
muziek kan maken.”
Youth4Talent 2016 gaat zaterdag 5 maart 
(19.00 uur) in sporthal Beekdal in Haaren 
in première. Op zaterdag 12 maart (19.00 uur) 
wordt het programma in partycentrum De 
Druiventros in Berkel-Enschot herhaald. Meer 
informatie: www.youth4talent.nl. 

Bij de muziekproductie Youth4Talent draait het niet alleen om het ontwikkelen van 

muzikale talenten. Ook op allerlei andere terreinen kunnen jongeren er ervaring 

opdoen. Bij Youth4Talent heeft de jeugd de regie in handen.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: YOUTH4TALENT

Jeugd heeft de regie 
bij Youth4Talent

ALGEMEEN BEST PRACTICE
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“Eindelijk is het er!”, roept het bestuur van 
Christiania Blåseensemble (Christiania Wind 
Ensemble) uit Noorwegen enthousiast. “Op een 
Europees kampioenschap voor harmonieor-
kesten zitten de Noorse topharmonieën al heel 
lang te wachten. De brassbandwereld heeft al 
decennia lang haar Europese titelstrijd. We zijn 
daar altijd heel jaloers op geweest. Het wordt erg 
interessant om te zien hoe harmonieorkesten 
zich in wedstrijdverband op dit niveau presen-
teren. Voor ons is dit een prachtige gelegenheid 

om onze muziek, stijl en expressie te presenteren 
buiten onze traditionele doelgroepen. Ook krij-
gen we de kans om topblaasorkesten uit andere 
landen te horen. Dat gebeurt niet zo heel vaak in 
de harmoniesector.”
Christiania Blåseensemble (CBE) is opgericht 
in 2008 door studenten van de Norwegian 
Academy of Music. Doel van het orkest is om 
studenten de mogelijkheid te bieden op een zo 
hoog mogelijk niveau te spelen in een harmo-
nieorkest. In de huidige bezetting spelen naast 

leerlingen van de Noorse muziekacademie ook 
studenten van het Barratt Due Music Institute 
mee. CBE neemt ieder jaar deel aan de Noor-
se kampioenschappen in de elitedivisie. Het 
projectorkest speelt zowel origineel harmonie-
repertoire, symfonische transcripties als nieuwe 
werken van Noorse componisten in verschillen-
de muziekstijlen. Het orkest werkt met bekende 
Noorse dirigenten zoals Ole-Kristian Ruud, 
Bjarte Engeset, Cathrine Winnes en Trond 
Husebø.

Negen harmonieorkesten uit de superklasse van de blaasmuziek, afkomstig uit 

negen landen, strijden zaterdag 21 mei in Utrecht tijdens de eerste editie van het 

European Championship for Wind Orchestras (ECWO) om de Europese titel. In 

een drieluik stelt Klankwijzer de kandidaten aan u voor. In deze eerste aflevering 

de vertegenwoordigers van Noorwegen, Groot-Brittannië en Letland. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: CBE / JMRMV 

ECWO: ‘Hier zitten  
we al heel  lang op  
te wachten’ 

Het Christiania Blåseensemble vertegenwoordigt Noorwegen tijdens ECWO 2016.

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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“Mogen uitkomen in een deelnemersveld op 
zo’n hoog niveau werkt voor ons zowel mo-
tiverend als uitdagend”, legt het bestuur uit. 
“Omdat we geen ervaring hebben in competities 
met concurrentie van internationaal niveau 
worden we gedwongen om voor deze wedstrijd 
ons uiterste best te doen. Het is voor ons een 
geweldige kans om ervaring op te doen op een 
internationaal podium. De grootste uitdaging 
voor ons is dat onze bezetting met 45 tot 50 
muzikanten heel wat kleiner is dan die van de 
gerenommeerde harmonieorkesten in Europa. 
Bij de repertoirekeuze zullen we daar rekening 
mee moeten houden. Composities die hoge 
eisen stellen aan de grootte van de bezetting 
zijn voor ons uitgesloten.” Naast het verplicht 
werk Cerebral Vortex van de Noorse componist 
Øyvind Moe speelt CBE in Utrecht met Fanfare 
and Choral for Band, opus 54a van Egil Hovland, 
Azraeel Suite van Albert Schnelzer, Variations 
on a folk tune from Valdres van Stig Nordhagen 
en In brief van Olav Berg een volledig Scandi-
navisch programma. “Behalve Schnelzer, een 
Zweedse componist, is het hele programma van 

de hand van Noorse componisten. We kijken er 
naar uit om op dit kampioenschap noordelijke 
muziek met al zijn kleuren, schakeringen en 
toonsoorten te presenteren. Het programma 
biedt veel ruimte voor solistische inbreng uit alle 
instrumentgroepen. Met dit programma kunnen 
we alle kanten van onze harmonie laten zien. We 
verheugen ons op onze deelname in Utrecht.”

Groot-Brittannië wordt tijdens ECWO vertegen-
woordigd door de Eynsford Concert Band uit het 
1800 inwoners tellende plaatsje Eynsford in de 
graafschap Kent. Het in 1972 opgerichte orkest 
telt vijftig leden afkomstig uit heel Zuidoost-En-
geland. De muzikanten streven ernaar om in een 
sociale en vriendschappelijke sfeer het hoogst 
haalbare muzikale niveau te bereiken. Eynsford 
Concert Band dankt zijn afvaardiging naar 
ECWO aan het behalen van de nationale titel 
tijdens het National Concert Band Symposium 
(NCBS) in Canterbury in 2014. Het harmonie-
orkest staat sinds 2011 onder leiding van Michael 

Smith. Smith is van huis uit klarinettist. Hij speelde 
bij diverse militaire orkesten. Ook bekleedde hij 
binnen de Engelse militaire muziekwereld diverse 
vooraanstaande functies. Momenteel is hij als 
hoofdinstructeur verbonden aan de The Royal 
Military School of Music waar hij verantwoordelijk 
is voor de opleiding van dirigenten, kapelmeesters 
en muzikanten van militaire bands en orkesten.

Eynsford Concert Band is diepgeworteld in de 
lokale gemeenschap. Vrijwel ieder jaar zamelt de 
band aanzienlijke bedragen in voor goede doelen. 
Het orkest maakte tournees door Oostenrijk, Ca-
nada, Cyprus, Tsjechië, Ierland, Nederland, Malta, 
Spanje en België. Ook verzorgt de band entertain-
mentoptredens aan boord van cruiseschepen naar 
de fjorden van  Noorwegen en de Middellandse 
Zee. Het repertoire bestaat uit populaire muziek, 
transcripties uit het klassieke oeuvre en moderne 
originele werken voor harmonieorkest. 

Uit Letland komt het harmonieorkest van de Ja-
zeps Medins Rigas Music Secondary naar Utrecht. 
Het gezelschap bestaat uit jonge muzikanten die 
gekozen hebben voor een professionele carrière 
in de muziekwereld. De in 1947 opgerichte JM-
RMV Symphonic Wind Band is een van de oudste 
harmonieorkesten in Letland. Het orkest fungeert 
als stageorkest voor leerlingen van de muziekaca-
demie van Riga. Ze krijgen les van vooraanstaan-
de Letse musici en docenten. Het uitvoeren van 

grote concerten met het harmonieorkest is een 
belangrijk onderdeel van hun opleiding. Ook 
alumni en oud-professionals spelen mee in het 
orkest. JMRMV Symphonic Wind Band werkt 
sinds de oprichting met bekende dirigenten uit de 
Letse muziekwereld. “Dit is een van de beste ama-
teurorkesten in Letland”, zegt de Nederlandse 
musicus Bert Langeler, die al vele jaren als 
dirigent en docent in de Baltische staten werk-
zaam is. Het orkest heeft zich vooral de laatste 
vijf jaar enorm ontwikkeld. Onder leiding van 
de dirigenten Janis Retenais en Andis Karelis 
wordt op hoog niveau gepresteerd. Daarbij 
gaat het orkest grote uitdagingen niet uit de 
weg. Dat resulteert in kwalitatief hoogstaande 
concerten onder leiding van gastdirigenten uit 
de Baltische staten en Scandinavië, vaak met 
medewerking van professionele gastsolisten. 
Langeler: “De beide artistiek leiders zijn net als 
de muzikanten verbonden aan de muziekaca-
demie van Riga. Ze zijn bovendien werkzaam 
bij de diverse militaire orkesten in Letland. 
Twee jaar geleden behaalde het orkest op het 
nationale concours van Litouwen de Grand 
Prix voor onder meer de uitvoering van Godzil-
la Eats Las Vegas van Eric Whitacre.” 

Flinke korting 
voor KNMO-leden
KNMO-leden ontvangen korting op de toegangsprijs 

voor de European Championship for Wind Orches-

tras (ECWO) op zaterdag 21 mei in TivoliVreden-

burg in Utrecht. De normale toegangsprijs aan de 

kassa is 17,50 euro. KNMO-leden en muzikanten 

van de deelnemende orkesten betalen 10,00 euro, 

mits de kaarten in de voorverkoop zijn besteld. Dat 

kan via de website van de KNMO: www.knmo.nl.

‘We verheugen ons op onze 
deelname in Utrecht’

Uit Letland komt het harmonieorkest van de Jazeps Medins Rigas Music Secondary naar Utrecht.
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www.weersel.nl

H. v. Weersel & Zn

Muziekinstrumenten
Reparatie atelier
Bladmuziek

info@weersel.nl
Oldenzaalsestraat 126
7514 DS Enschede
Nederland

De artiesten worden begeleid door het Noord 
Nederlands Jeugd Orkest, de Robin M. Band, 
het Groot Proms Koor van het Prins Claus Con-
servatorium en de dansers van Lucia Marthas, 

Institute for Performing 
Arts. Tijdens PROMS 2016 
blaast Dutch Tina Turner 
( Judith Peters) het dak eraf 
met een wervelende show. 
Andere hoogtepunten zijn 
de Blues Brothers tribute 
show met Johan Bouquet 
& Marcel Wessel en een 
optreden van Musicalthe-
atergroep Vals Alarm. 

Gastoptredens zijn er van Robin Mink (Robbie 
Williams), de klassieke sopraan Judith Sportel en 
Esther Hart (Eurovisiesongfestival). Na afloop is er 
in de foyer van MartiniPlaza een swingende rock & 

roll afterparty met alle grote hits uit de jaren 60, 70 
& 80 door de band 5th Wheel.
Wilt u ook een keer het traditionele slotlied Land 
of Hope and Glory meezingen? Bezoek PROMS 
2016 en laat u betoveren door de unieke sfeer! 
Tickets zijn verkrijgbaar via www.martiniplaza.nl

Het Noord Nederlands Jeugd Orkest is altijd 
op zoek naar nieuw talent in de leeftijdsca-
tegorie van 14 t/m 29 jaar. Wil je ook graag 
meespelen tijdens PROMS 2016? Geef je dan 
op via de website www.nnjo.nl om een dag met 
het orkest mee te repeteren. Na afloop van 
de repetitiedag wordt er bepaald of je wordt 
aangenomen voor het orkest. 

Het Noord Nederlands Jeugd Orkest houdt zaterdag 2 april een groot muziek- spektakel in MartiniPlaza 

Groningen met meer dan 200 medewerkers. Klassiek ontmoet pop tijdens PROMS 2016 in een avond vol 

entertainment. De eerste editie vond plaats in 2014 in een uitverkocht theater De Nieuwe Kolk in Assen.

PROMS 2016 met 200 muzikanten
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Historisch gezien hoorden Beek en Donk altijd 
bij elkaar. Toch hadden beide kernen een duide-
lijk eigen karakter. Het dorpsdeel Beek was van 
oudsher agrarisch, terwijl op de Donk vooral de 
lokale industrie bloeide. De verschillende ka-
rakters zorgden voor de nodige tegenstellingen. 
Het toegankelijk maken van het harmonieorkest 
voor zowel inwoners van Beek als van Donk 
wordt gezien als een historische doorbraak. De 
groene strook, die de dorpen Beek en Donk fy-
siek van elkaar scheidt, staat nog steeds symbool 
voor de muzikale verbinding tussen de beide 
kernen. In deze muziektuin, met een standbeeld 
van de oprichter en een bank met het vereni-
gingslogo, staat een fraaie kiosk waarop alle 
geledingen van O&U iedere zomer het seizoen 
afsluiten met een openluchtconcert. 

O&U behoort tot de meest gerenommeerde 
harmonieorkesten van Noord-Brabant. Onder 
leiding van Harrie Swinkels en met name Heinz 
Friesen beklom het orkest de muzikale ladder. 
Absolute klapstuk was het behalen van de we-
reldtitel tijdens het Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade in 1978 met de vertolking van Le Sacre 
du Printemps van Strawinsky. Vorig jaar leidde 
Fried Dobbelstein het orkest weer terug naar de 
Concertdivisie. Voorzitter Pierre Heesakkers 
vertelt dat O&U zich op dat niveau wil blijven 
manifesteren. 
“Ons harmonieorkest wil vooruitstrevend en 
vernieuwend zijn waarbij de toekomst meer 
bepalend is dan het verleden. Belangrijk daarbij 
is dat de orkestleden gemotiveerd zijn om zich 
te blijven verbeteren. Repertoire waarbij de 

muzikanten worden uitgedaagd, inspirerende 
repetities en leuke uitdagende concerten en 
andere activiteiten zijn daarvoor noodzakelijk.”
O&U telt 150 leden verdeeld over een sym-
fonisch harmonieorkest met 75 leden, een 
jeugdorkest van 35 leden, een leerlingenorkest 
van 20 leden en een aantal ereleden. Muziek leeft 
in Beek en Donk. Dat bewijzen de vele buurt- en 
verenigingsorkesten. Veel muzikanten worden 
al op jeugdige leeftijd met het virus besmet. 
Heesakkers: “Onze opleidingsactiviteiten zijn 
daarvoor de belangrijkste motor. In het leer-
lingen- en jeugdorkest ontdekt de jeugd al snel 
het plezier van muziek maken met elkaar. Zo 
ontstaan vriendengroepjes die met elkaar bij de 
harmonie blijven. Door de vrijdagse oefenavon-
den kunnen degenen die elders studeren toch de 
repetities blijven bezoeken.”

O&U wil van het 125-jarig bestaan een echt 
dorpsfeest maken. In het weekend van 19 tot 
en met 22 mei 2016 vinden tal van (muzikale) 
activiteiten plaats voor jong en oud. Op het 
programma staan de eindmanifestatie van het 
scholenproject, een promsconcert met bekende 
en onbekende artiesten en diverse sportver-
enigingen, een bijeenkomst voor ouderen, een 
reünie voor oud-leden en een tentoonstelling 
over de geschiedenis van O&U. Op de slotdag 
presenteren zich verenigingen uit het dorp en 
de omgeving tijdens een grote manifestatie. 
Voor alle festiviteiten wordt een feestpaviljoen 
ingericht nabij - hoe kan het ook anders - de 
muziektuin, centraal in het dorp.
Informatie: http://oenu.nl. 

De oprichters van de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning (O&U) doorbra-

ken een taboe. Ondanks de heersende tegenstellingen stelden ze de muziekvereni-

ging open voor zowel muzikanten uit Beek als uit Donk. Muziek verbroedert. 125 jaar 

later vormt het harmonieorkest nog steeds de schakel tussen de beide kerkdorpen.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JOOST DUPPEN

O&U 125 jaar de schakel 
tussen Beek en Donk

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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It’s my tune.
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s my tune.Musikmesse 2016 is een evenement waar je bij 
wilt zijn om er helemaal je eigen ding van te maken. 
Neem dus een duik in de wereld van de muziek, 
doe nieuwe contacten op en bekijk de grote namen 
uit de branche van dichtbij. Maar geniet vooral van 
hoogstaande muzikale variatie!

Lees meer op:
musikmesse.com
info@messefrankfurt.nl
Tel. +31 (0) 70 262 90 71

Frankfurt am Main
7 t/m 10. 4. 2016 



“Maar jongens, nou kijk toch eens goed. Er staan 
drie dezelfde korte noten achter elkaar en jullie 
spelen de laatste een heel stuk langer dan de eerste 
twee. Dat kan er bij mij niet in.” Dirigent Jos Stoffels 
zet tijdens de repetitie van het Reünie Orkest 
Limburgse Jagers de muzikanten op scherp. Wie 
denkt dat het bij de reünieorkesten alleen gaat 
om het gezellig samenzijn van oud-kameraden, 
heeft het mis. Voor en na de repetitie is er tijd om 
herinneringen op te halen of om te keuvelen over 
de dingen van alledag. Maar tijdens de repetitie gaat 
het er net zo stevig aan toe als bij ieder ander orkest. 
Misschien wordt er  zelfs nog wel een stukje pittiger 
gerepeteerd. Want hoewel de meeste muzikanten 
al vele tientallen muzikale dienstjaren achter de 
kiezen hebben, druipt het fanatisme er nog altijd 
van af. “Normaal hebben we drie weken zomerva-
kantie”, leggen Piet Aben (bugel), Pierre Quanjel 
(altsaxofoon) en Leo Hanssen (sopraansaxofoon) 
in de pauze uit.  “Afgelopen zomer waren het er zes.  
Dat was eigenlijk veel te lang. We hebben toen echt 
weer naar de eerste repetitie uitgekeken.”

Net na de Tweede Wereldoorlog had zowat ieder 
groot legeronderdeel een eigen muziekkorps. 
Door de bezuinigingen en het opheffen van de 
militaire dienstplicht zijn in de loop van de jaren 
nog maar een handvol militaire beroepsorkesten 
overgebleven. Een grote fanatieke groep muzi-
kanten houdt de herinneringen aan hun muzi-

kale diensttijd in leven. Door oud-militairen uit 
diverse voormalige regimenten zijn gedurende 
de afgelopen twintig jaar reünieorkesten of vrij-
willigersorkesten opgericht. De Artillerie, Genie 
en Cavalerie gaven in de jaren negentig van de 
vorige eeuw de eerste aanzet. Andere regimen-
ten (voornamelijk uit de landmacht) volgden het 
voorbeeld. Vaak was een reünie van oudgedien-
den de aanleiding om de instrumenten weer uit 
de koffers te halen. De meeste reünieorkesten 
zijn opgericht als eerbewijs aan hun onderdeel 

en om de onderlinge band tussen oud-wapenge-
noten in stand te houden. 
De Limburgse muzikanten Aben, Quanjel en 
Hanssen vervulden alle drie hun dienstplicht bij 
het Regiment Limburgse Jagers. In de pauze van 
de tweewekelijkse repetitie vertellen ze in geu-
ren en kleuren over de onvergetelijke periode 
in hun muzikale leven. Over de vele honderden 
optredens. De deelname aan de taptoes in Delft, 
Breda en Den Bosch. De vele ceremoniële taken 
zoals de muzikale omlijsting bij staatsbezoeken 

Nergens leeft de hunkering naar het actieve verleden zo sterk als bij militaire 

veteranen. Dat geldt niet alleen voor soldaten die ooit aan het front of tijdens 

een militaire missie liefde en leed met elkaar deelden, maar ook voor degenen 

die hun diensttijd als muzikant bij een van de militaire kapellen of orkesten 

volbrachten. Velen van hen houden de herinneringen aan die tijd in leven door 

te spelen in een van de militaire reünieorkesten.Over oude-jongens-krentenbrood. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES/ARCHIEVEN ORKESTEN

‘ Mijn diensttijd was een 
groot muzikaal feest’

Historische tamboer- en jachthoornkorpsen, met op deze foto het Traditioneel Jachthoornkorps 

Garde Jagers, openden de Nationale Taptoe 2015. 
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van onder meer de sjah van Perzië en koning 
Boudewijn van België. Het zilveren huwelijk 
van koningin Juliana en prins Bernhard. Het 
afscheidsconcert in Venlo voor 10.000 mensen. 
“We zijn achttien maanden bijeen geweest. Een 
geweldige tijd. Het was een grandioze groep. 
Daaruit is een enorme kameraadschap ontstaan. 
Ook onder de partners is hieruit een hechte 
vriendschap voortgekomen.” Het fanfarekorps 
van het Regiment Limburgse Jagers trok in zijn 
actieve tijd volle zalen en stond ook muzikaal 
zeer hoog aangeschreven. Ook het reünieorkest 
heeft over publieke belangstelling niet te klagen. 
De reünisten hebben daar een verklaring voor. 
“Het is niet dat we beter zijn dan verenigings-
orkesten. Het heeft vooral te maken met de 
sound van ons orkest. Ons repertoire is meer 
gericht op amusement. Geen zware concours-
werken, maar populaire muziek uit de top 40, 
musicals en films en natuurlijk marsmuziek. 
Verenigingsorkesten zijn meer prestatiegericht. 
Daar spelen de belangen van de dirigent een 
grotere rol.” Met 45 muzikanten beschikken 
de Limburgse reünisten nog steeds over een 
mooie volwaardige fanfarebezetting. Maar 
de tijd staat niet stil. De haardossen worden 
alsmaar dunner en grijzer. De spoeling wordt 
langzaam dunner. Het is het onvermijdelijke 
lot van dit soort orkesten. De meeste korpsen 
hebben de toelatingseisen om lid te kunnen 
worden al noodgedwongen moeten verruimen. 
Bij een aantal orkesten spelen al lang niet meer 
alleen oud-militairen, maar ook burgermuzi-
kanten. Ook de Limburgse Jagers hebben de 
criteria om lid te kunnen worden in de loop 
van de jaren versoepeld. Bij de oprichting van 
het reünieorkest konden alleen muzikanten 
die daadwerkelijk bij het Fanfarekorps der 
Limburgse Jagers gespeeld hadden lid worden. 
Later mochten ook oud-militairen die bij het 
Regiment Limburgse Jagers gediend  hadden 
meespelen. Inmiddels is de toelatingseis ver-
soepeld tot Limburgers die ooit bij een militair 
orkest in Nederland hebben gespeeld. “De Lim-
burgse Jagers zijn ooit in Seedorf in Duitsland 

gestationeerd geweest. Uit die periode zijn maar 
weinig muzikanten lid van het reünieorkest. Dat 
is jammer. Daar zouden we nog wat meer leden 
van moeten krijgen.”

Ad Vialle is tamboer en bestuurslid van een van 
de jongste reünieorkesten, het in 2007 opgerichte 
Reünieorkest Regiment van Heutz. Hij speelde 
in zijn diensttijd tussen 1973 en 1974 bij het 
Tamboerkorps van de Intendance. “Ik heb een 
geweldige diensttijd gehad”, herinnert Vialle zich. 
“Elke dag muziek maken. Twee keer de Taptoe 
Delft gelopen, een keer met mijn eigen korps 
en een keer met de Johan Willem Frisokapel. 

Prinsjesdag 1973 met de Koninklijke Militaire 
Kapel. Kortom mijn diensttijd was een groot 
muzikaal feest.” Bij het Reünieorkest Regiment 
van Heutz vindt hij de sfeer van destijds weer 
terug. “Mijn persoonlijke drijfveer om bij het 
reünieorkest te zijn, is het militaire karakter. Bij 
dit orkest komt die nostalgie weer bovendrijven. 
Ook de kameraadschap zoals destijds tijdens de 
dienstplicht vind ik hier terug. Bovendien heeft 
het orkest nooit te klagen over publieke belang-
stelling. Waar we ook spelen, overal is veel publiek 
aanwezig.” Ook Vialle denkt dat het repertoire 
voor veel muzikanten een belangrijk motief is 
om bij een militair reünieorkest te gaan. “Voor 
oud-militairen is de hang naar vroeger een belang-
rijke factor. Maar ook de muziek speelt een grote 
rol. Dit soort orkesten speelt veel marsmuziek. 
Van oorsprong werd de trom ingezet om soldaten 
goed in de maat te laten marcheren. Veel van de 
oorspronkelijke marsen hebben dan ook een fijn 

marstempo waar je goed op kunt lopen.” Ook de 
aard van de optredens wijkt volgens Vialle af van 
de activiteiten van ‘gewone’ verenigingsorkesten. 
“Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Nationale 
Veteranendag in Den Haag of het Nationaal Defilé 
op 5 mei in Wageningen. Maar ook jaarlijkse her-
denkingen van bevrijdingen, dodenherdenkingen 
en de wandelvierdaagse in Nijmegen.”

Majoor Arnold Span, stafdirigent Militaire 
Muziek Krijgsmacht, wijst erop dat de reünieor-
kesten los staan van het Ministerie van Defensie. 
Het zijn geen militaire orkesten maar verenigin-
gen. Veel van deze verenigingen hebben via een 
convenant goede contacten met het betreffende 
regiment en het Impresariaat Militaire Muziek 
Krijgsmacht. Om verwarring met de militaire 
beroepsorkesten te voorkomen is aan de oude 
naam het woord reünie of historisch toegevoegd. 
De reünieorkesten worden niet ingezet bij mili-
taire ceremonies. Toch voorzien ze volgens Span 
in een behoefde. “Regimenten en oud-strijders 
willen bij reünies en jubilea een stuk erfgoed 
terugzien. Daarin voorzien deze orkesten die 
deels met oude instrumenten en historische 

uniformen optreden. Ook doet 
een aantal orkesten mee aan 
defilés zoals die op de Nationale 
Veteranendag. De Nationale 
Taptoe 2015 werd geopend met 
enkele historische tamboer- en 
jachthoornkorpsen.”
Nederland is niet het enige land 
dat het fenomeen reünieorkesten 
kent. Ook in andere landen hou-
den oud-militairen de eer van 

hun regiment muzikaal hoog. Een groot aantal 
leden van deze korpsen heeft zich verenigd 
in de International Military Music Society 
(IMMS). Deze internationale organisatie wil 
door uitwisseling van informatie de belangstel-
ling voor de militaire muziek bevorderen (zie 
kader). Johan de Vroe is voorzitter van de Ne-
derlandse afdeling van de IMMS. Het grote ver-
schil tussen spelen in een verenigingsorkest en 
een militair reünieorkest is volgens hem vooral 
een kwestie van beleving. “De grootste drijfveer 
is de onderlinge kameraadschap en het mogen 
vertegenwoordigen van het voormalige wapen 
in binnen- en buitenland. Meelopen op Vetera-
nendag wordt als een grote eer ervaren en een 
bezoek aan verre taptoes, zelfs tot in Kaapstad 
toe, als een unieke ervaring. Het trots zijn op en 
warm lopen voor het oude wapen en de ‘oude 
jongens-sfeer’ komt in gewone orkesten niet 
voor. Dat gevoel stijgt met de leeftijd.” 

‘ Ons repertoire is  
meer gericht op  
amusement’

Repetitie bij het Reünie Orkest Limburgse Jagers.
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Dutch Military Pipes and Drums Falcon Guards 
De Dutch Military Pipes and Drums Falcon Guards is op 21 januari 2006 
in Ede opgericht als doedelzakband. De band bestaat uit actief dienende 
leden uit alle delen van de defensieorganisatie. De doelstelling is het uit-
dragen van de bezetting pipes en drums binnen de krijgsmacht. Dutch Mi-
litary Pipes and Drums Falcon Guards is geen officiële krijgsmachtband. 
Toch vinden alle activiteiten, zoals het opluisteren van herdenkingen, 
medaille-uitreikingen en optredens tijdens landmacht- , luchtmacht- en 
vlootdagen, plaats binnen of namens de krijgsmacht. De repetities zijn in 
Schaarsbergen. Informatie: www.falconguards.nl.

Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee
Het huidige Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee is in 1949 
opgericht als tamboerkorps. De bezetting bestaat uit paradetrommen, 
tenortrommen, een grote trom en signaaltrompetten in Es, aangevuld 
met bastrompetten. Door de jaren heen verandert de drumband in een 
fanfareorkest en zo ontstaat het huidige Trompetterkorps der Konink-
lijke Marechaussee. In 2006 wordt in de oorspronkelijke bezetting het 
Historisch Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee opgericht. Het uit 39 
leden bestaande korps repeteert één keer in de drie weken in Apeldoorn 
en treedt voornamelijk op tijdens beëdigingen, taptoes en marsoptredens. 
Informatie: www.htk-kmar.nl/nl. 

Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps 
Het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA) is geformeerd uit 
voormalig dienstplichtig militairen die als muzikant waren ingedeeld 
bij het voormalige Artillerie Trompetterkorps, een muziekkorps van de 
Koninklijke Landmacht. Het oorspronkelijke korps ging in 1995 ter ziele. 
Bij de viering van het 325-jarig bestaan van het Wapen der Artillerie in 
2002 werd een reünieorkest opgericht. Na het jubileumjaar bleef het ROA 
bestaan. Het orkest bestaat uit zestig leden, repeteert in de Ltkol Tonnet-
kazerne in ‘t Harde en verzorgt mars- en concertoptredens bij tal van gele-
genheden. Informatie: http://reunieorkestartillerie.nl. Foto: JBProfoto.nl.

Vrijwillig Fanfarekorps der Genie
De Genie had als oudste regiment binnen de krijgsmacht tot 1995 
een eigen muziekkorps. Door een reorganisatie binnen defensie is het 
Fanfarekorps der Genie opgeheven. In 1997 is het idee ontstaan om 
het fanfarekorps nieuw leven in te blazen aanvankelijk onder de naam 
Oud-leden Fanfarekorps der Genie en inmiddels als Vrijwillig Fanfarekor-
ps der Genie. Het orkest speelt in een bezetting van 50 à 65 muzikanten in 
het historisch uniform uit 1888. Naast taptoes legt de fanfare zich toe op 
concerten met concert- en loopmarsen en populair en klassiek repertoire. 
De fanfare wordt ondersteund door een tamboerkorps. Thuisbasis is de 
Lunettenkazerne in Vught. Informatie: www.vfkg.nl. 
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Reünisten Orkest der Genie 
Het Reünisten Orkest der Genie werd in 1969 na een reünie van oud-mu-
zikanten in Vught opgericht als fanfareorkest maar speelt inmiddels als 
bigband. Het repertoire bestaat uit jazz-, bigband-, latin-, rock-, dans- en 
popmuziek. Het 22-koppige orkest treedt op bij personeelsactiviteiten, 
recepties, feestelijkheden en tijdens activiteiten van de Genie en ver-
zorgt concerten in verzorgingscentra, bejaardenhuizen en wijkcentra in 
de Randstad. Het ROG repeteert tweewekelijks in verenigingsgebouw 
Marcanto van de muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg in Den Haag. 
Informatie: www.rogbigband.com.

Reünie Orkest Limburgse Jagers 
Het in 1950 geformeerde Regiment Limburgse Jagers kende een mu-
ziekafdeling, bestaande uit een fanfare en een tamboerkorps, die zowel 
zelfstandig als samen optraden in binnen- en buitenland. In 1968 werd 
het orkest als gevolg van bezuinigingen opgeheven. Het slotconcert in 
Venlo trok 10.000 bezoekers. Nadat enkele oud-muzikanten weer samen 
begonnen te repeteren, volgde in 1979 de heroprichting. Bij de opheffing 
van de dienstplicht ging het orkest voor de tweede keer ter ziele. Op 25 
januari 1992 werd het Reünie Orkest Limburgse Jagers opgericht. Het uit 
45 muzikanten bestaande orkest speelt naast militaire marsmuziek reper-
toire voor een breed publiek. Repetitielokaal is de Harmoniezaal in Linne. 
Informatie: www.rolj.nl.

Reünie-orkest Trompetterkorps der Cavalerie
Het Trompetterkorps der Cavalerie werd op 1 maart 1946 opgericht en 
bestond aanvankelijk uit oorlogsvrijwilligers en later uit dienstplichtig-die-
nende muzikanten. Bij de afschaffing van de dienstplicht in 1992 viel het 
doek. Kort daarna volgde de oprichting van het reünieorkest. Het korps 
musiceert in een fanfarebezetting en bestaat uit ongeveer vijftig muzikan-
ten. Opgetreden wordt bij diverse gelegenheden in binnen- en buitenland, 
zoals defilés en militaire plechtigheden. Ook verzorgt het orkest marsop-
tredens en concerten met (licht) klassiek tot modern repertoire en stevige 
marsen. De repetities zijn in de Bernhardkazerne in Amersfoort. Informa-
tie: www.trompetterkorpsdercavalerie.nl.

Reünisten-Matrozenkapel
De Reünisten-Matrozenkapel bestaat uit oud-leden van de Matrozenkapel-
len der Koninklijke Marine die gestationeerd waren bij het Marine-oplei-
dingskamp in Hilversum, het wachtschip in Willemsoord en het Mari-
ne-vliegkamp in Valkenburg. De matrozenkapellen bestonden uit bij de 
Koninklijke Marine dienende amateurmuzikanten en hadden als doel om 
bij plaatselijke evenementen de Marinierskapel te vervangen. In 1976 werd 
de matrozenkapel wegens gebrek aan leden ontbonden. De reünistenkapel 
bestaat uit circa veertig muzikanten die iedere veertien dagen repeteren in 
Giessendam of Weesp. Informatie: www.reunistenmatrozenkapel.nl.

BLAASMUZIEK ACHTERGOND
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Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst
Het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst zet niet 
alleen de traditie van de drumband van de Verbindingsdienst voort, maar 
laat ook de historie van de Geniemuziek herleven. Het in 1998 opge-
richte muziekkorps heeft deze zomer de formele status van reünieorkest 
ontvangen. Hierdoor kan nog meer dan in het verleden worden bijgedra-
gen aan het in standhouden van militaire tradities en de militaire muziek. 
Naast militaire muziek besteedt het orkest ook veel aandacht aan moderne 
concertmuziek. Het MTKV is gehuisvest in de Mauritskazerne te Ede. 
Informatie: www.mtkv.nl.

Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers 
Medio 2010 werd het Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grena-
diers opgericht. Het korps is een traditionele afspiegeling van het toen-
malige Tamboerkorps Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag en het 
Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers uit Arnhem. 
De bezetting bestaat uit oud-militaire muzikanten en burgermuzikanten 
in een drumfanfarebezetting. Door medewerking te verlenen aan defilés, 
taptoes, beëdigingen, herdenkingen en burgerevenementen wil het korps 
de belangstelling voor militair ceremonieel bevorderen. 
De repetities zijn meestal in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. 
Informatie: www.tamboerkorpsgrenadiersenjagers.nl.

Reünieorkest Regiment van Heutsz/TKOS 
Het Reünieorkest Regiment van Heutsz/TKOS houdt op vrijwillige basis 
de traditie van het voormalig in 1960 opgerichte Tamboerkorps Regiment 
van Heutz levend. Het orkest speelt in een fanfarebezetting en bestaat 
uit muzikanten die in het verleden tijdens hun diensttijd muziek hebben 
gemaakt in een van de legerkorpsen en muzikanten die het leuk vinden 
om de militaire traditie in ere te houden. Het muziekkorps is onderdeel 
van Stichting Ouwe Stomp, gevestigd in Fort Isabella te Vught. Op het 
programma staan vijf tot tien optredens per jaar tijdens veteranendagen, 
dodenherdenkingen, taptoes en overige hoofdzakelijk militaire gelegenhe-
den. Informatie: www.rrvh-tkos.nl.

Traditioneel Jachthoornkorps voormalig Garderegiment Jagers
Het jachthoornkorps zet de traditie van het voormalig (dienstplichtig) 
Jachthoornkorps van het Garderegiment Jagers (1956-1995) voort. Het 
korps maakt zoveel mogelijk gebruik van authentieke instrumenten en/
of instrumenten die passen bij de bijzondere klank en uitstraling van het 
jachthoornkorps. Het streven is om zowel muzikaal als qua exercitie te 
voldoen aan de gestelde eisen van destijds. De bezetting bestaat geheel uit 
vrijwilligers, waaronder voormalige dienstplichtige muzikanten. Informa-
tie: www.jachthoornkorpsgardejagers.nl. 

International Military Music Society 
De International Military Music Society (IMMS) is een wereldwijde organisatie 

met afdelingen in meer dan veertig landen. Doel is het bevorderen van de be-

langstelling voor de militaire muziek en het uitwisselen van gegevens onder de 

aangesloten leden. De IMMS verenigt niet alleen liefhebbers, voor wie militaire 

muziek een hobby is, maar ook beroepsmatig betrokkenen, zoals dirigenten, 

muzikanten en componisten. De organisatie telt wereldwijd 1300 leden. Bij de 

Nederlandse afdeling zijn 200 leden aangesloten. De leden ontvangen drie 

keer per jaar het Engelstalige tijdschrift Band International en vier keer het 

blad Defilé met achtergrondartikelen, cd-nieuws, evenementenagenda, etc. Het 

jaarprogramma van de Nederlandse afdeling omvat verder onder meer een 

bezoek aan de Nationale Taptoe, bezoeken aan alle eigen militaire muziekkorp-

sen, groepsreizen naar buitenlandse taptoes, lezingen, ruilbeurzen en films. 

Informatie: www.imms.nl. 
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Digitale-versie van Tipboeken 
nu tijdelijk gratis 
De Tipboek-serie is al jarenlang de informatiebron 
bij uitstek voor muzikanten die alles over hun 
instrument willen weten. Basiskennis voor begin-
ners, inspirerend voor gevorderde spelers, maar 
ook profs steken er vaak nog wat van op. De serie, 
met uitgaven voor alle populaire instrumenten en 
een boek over muziektheorie, is nu ook in digitale 
vorm verkrijgbaar. 
Elke titel heeft z’n eigen gratis app voor iOS en 
Android met daarin onder meer een uitgebreide 
gratis preview van het boek. Het complete boek 
is als in-app purchase te koop voor 6,99 euro. 
Goed nieuws: tot 1 maart 2016 zijn al deze in-app 
purchases gratis (alleen iOS; Android 0,99 euro). 
Bovendien ontvang je gratis een digitale versie 
van een van de muziekmagazines van uitgeverij BCM. Ga naar www.tipbook.com/
apps en download elk Tipboek dat je hebben wilt. Mis deze kans niet!
In 1997 verschenen de eerste delen van de Tipboek-serie, een inmiddels vijftien 
titels tellende reeks handige, glasheldere gidsen over muziek en muziekin-
strumenten. Geschreven voor, door en met muzikanten biedt elk Tipboek de 
verzamelde kennis en ervaring van twintig tot dertig fabrikanten, reparateurs, 
docenten en andere deskundigen. Sinds vorig jaar verschijnen alle titels ook als 
eTipboek-app voor iPad, iPhone en Android tablets en smartphones met in elke 
gratis te downloaden app een vijftig pagina’s tellende preview van het boek. De 
papieren edities van de Tipboeken blijven natuurlijk gewoon te koop in boek- en 
muziekwinkels en online (14,95 euro). 

Klankwijzer belicht 
bijzondere concerten
In de serie Concert van de maand belicht Klankwijzer bijzondere concerten of 
optredens met opmerkelijke cross-overs, medewerking van verrassende (pro-
fessionele) solisten, gebruik van bijzondere (niet-eigen) instrumenten of een 
opvallende programmakeuze. Ook concerten met een zeer lange traditie, een 
bijzondere aanleiding of bij een opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelf-
de geldt voor originele of aansprekende manifestaties om de interesse van de 
jeugd te wekken voor de amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig naar: 
redactie@klankwijzer.nl.

Presentatie Flute Colors  
met workshop in Beesd
Fluitist Rogier de Pijper presenteert zondag 6 maart (10.30 uur) zijn nieuwe boek 
Flute Colors. Dat gebeurt tijdens een workshop in De Dorpskring in Beesd.
Vind je het leuk om een andere kant van je dwarsfluit te leren kennen? 
Sta je open voor oefeningen die je uitdagingen als fluitist op een andere, verfrissen-
de manier benaderen? Heb je altijd al meer willen weten over moderne speeltech-
nieken? Dan is deze workshop - bedoeld voor fluitisten vanaf 16 jaar - iets voor jou. 
Tijdens deze workshop presenteert Rogier de Pijper zijn nieuwe boek Flute Colors. 
Het boek bevat 112 oefeningen om je fluitspel op een leuke en uitdagende manier 
te verbeteren. De workshop wordt georganiseerd door Rogier de Pijper in samen-
werking met Blaasinstrumenten Import Nederland en Aidis Flutes. Opgave via: www.
flutecolors.com/workshop. Het boek Flute Colors wordt uitgegeven door uitgeverij 
Timbre (www.fluitnoten.nl).

Recordaantal landen naar 
DCE Championships 2016

Een recordaantal van 
zeven landen is zaterdag 24 
september in het Parkstad 
Limburg Stadion in Kerkra-
de van de partij tijdens de 
European Championships van 
Drum Corps Europe. Aan de 
DCE-titelstrijd doen 22 korpsen 
uit Engeland, Nederland, 
Duitsland, Italië, Ierland, 

Frankrijk en België mee. Zestien korpsen komen uit in de Premier Class en zes in de 
Junior Class. Daarmee is het Europees kampioenschap volgeboekt. Opvallendste 
nieuwkomer is Beeches Performance Ensemble Birmingham (Engeland). Terug van 
weggeweest zijn Kadoudal Drum & Bugle Corps Quiberon (Frankrijk), Showband 
Calypso Zwevegem (België) en Millennium Drum & Bugle Corps Verdello (Italië). 
Nederlandse deelnemers zijn Jubal Dordrecht en Juliana Middelburg in de Premier 
Class en Johan Friso Middelburg (foto), Jong Beatrix Hilversum, Jong-Holland Junio-
ren Zwijndrecht en Jong Jubal Dordrecht in de Junior Class. Foto: Stefan Richter

Zwitsers verkopen via crowd-
funding compositie in maten
De Zwitserse brassband Ensemble de Cuivres Jurassien heeft een bijzondere 
manier bedacht om een compositieopdracht voor de Nederlands-Belgische com-
ponist Stan Nieuwenhuis te bekostigen. De band zette een crowdfundingsysteem 
in om de compositie te kunnen bekostigen. Om het totaalbedrag bijeen te krijgen, 
werd het stuk in maatdelen via crowdfunding verkocht. Het werk Cycles ging in no-
vember tijdens de Swiss Nationals in Montreux in première. De compositie bestaat 
uit zes delen. Nieuwenhuis liet zich bij het schrijven van het stuk inspireren door 
het proces van de geboorte. Prinses Christina Concours 

2016 in volle gang
Tot en met april laat jong muziektalent van 12 t/m 19 jaar zich weer horen tijdens 
het Prinses Christina Concours. Er worden zes regiofinales in het hele land gehou-
den. Per regio gaan ongeveer zeven deelnemers door naar de regiofinale. De beste 
kandidaten plaatsen zich voor de Nationale Halve Finale in Den Haag, waar bekend 
wordt wie op zaterdag 23 april naar de Nationale Finale mag. Tot de winnaars van 
eerdere edities behoren onder anderen Wibi Soerjadi, Liza Ferschtman, Lavinia 
Meijer, Ralph van Raat en Remy van Kesteren. Het Prinses Christina Concours orga-
niseert concoursen voor alle jongeren die zich bezighouden met klassieke muziek, 
compositie of jazz. Met deze concoursen wil de organisatie jongeren aanmoedigen 
muziek te blijven maken. Voor de allerjongste muzikanten van 4 t/m 12 jaar is er 
De Muziekwedstrijd, waarbij de deelnemers een filmpje waarop ze muziek maken 
online zetten. Informatie op www.christinaconcours.nl. 

KORT NIEUWS
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De initiatienemers van de ONHK zijn hoopvol 
gestemd. Meteen na de eerste aankondiging van 
het evenement toonden harmonieorkesten uit 
het hele land interesse om aan de première op 
zaterdag 5 november in schouwburg De Lawei 
in Drachten deel  te nemen. “De harmoniesectie 
kent als enige van de KNMO-sectoren geen 
landelijk kampioenschap”, zegt Bob Reek. “Wij 
willen aantonen dat een titelstrijd voor deze sec-
tie toch levensvatbaar is.” Reek is de voorzitter 
van de speciale taakgroep die de OMF in het 
leven heeft geroepen om het ONHK op touw 
te zetten. Reek is voorzitter van het Stedelijk 
Muziekkorps Sneek en al 41 jaar in allerlei 
hoedanigheden actief in de amateurmuziekwe-
reld. “We gaan het de orkesten zo aantrekkelijk 
mogelijk maken. Blaas- en slagwerkinstrumen-
ten Van der Glas uit Heerenveen stelt de grote 
slagwerkinstrumenten beschikbaar. Alles staat 
klaar op het podium. Veel verenigingen zullen 
het prettig vinden dat ze dat instrumentarium 
niet mee hoeven te slepen. Een reden te meer 
om eerder overstag te gaan.” Reek verwacht ook 
dat de concourslocatie een grote aantrekkings-
kracht zal hebben op potentiele kandidaten. De 
vorig jaar vernieuwde De Lawei in Drachten 
is ook het decor van de Open Nederlandse 
Fanfare Kampioenschappen (ONFK) en de 
bondsconcoursen van de OMF. “Met De Lawei 
als thuisbasis beschikken we niet alleen over een 
geweldige concertzaal, maar ook qua logistiek is 
het een zeer geschikte locatie. Het is geen toeval 
dat de concoursen van de OMF ieder jaar zo 
goed bezet zijn.” Voor de ONHK is de wed-
strijdformule van de Nederlandse Brassband 

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) heeft goede hoop dat 

zich circa vijftien orkesten aanmelden voor de eerste editie van de Open Neder-

landse Harmonie Kampioenschappen (ONHK) op 5 november in Drachten. Een 

speciale taakgroep neemt de organisatie van het evenement op zich.
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ONHK gokt op 
15 deelnemers

Na de ONFK wordt De Lawei nu ook het decor van de ONHK. 

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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Kampioenschappen (NBK) en de ONFK van 
toepassing. Dat betekent dat de deelnemers al-
leen een verplicht werk spelen. Per divisie wordt 
hiervoor één compositie geselecteerd. Orkesten 
voeren dus geen inspeelwerk of keuzeprogram-
ma uit. De optredens worden blind gejureerd. 
De volgorde van optreden wordt door mid-
del van loting bepaald. De score die de jury 
toekent is niet alleen bedoeld om een ranking te 
kunnen opmaken, maar geeft tevens inzicht in 
het werkelijke niveau van het orkest. Net zoals 
deelname aan ONFK en NBK door de KNMO 
gewaardeerd wordt met twee jaar uitstel van 
concoursdeelname, zal dat naar verwachting 
ook gaan gelden voor deelname aan ONHK. 
Een eerdere poging van de KNMO om een 
harmoniekampioenschap volgens dit concept 
van de grond te tillen, moest vanwege geringe 
belangstelling worden afgeblazen. Ook wees 
een enquête uit dat harmonieorkesten niet 

staan te springen om een kampioenschaps-
wedstrijd. Daar komt nog bij dat de gekozen 
wedstrijdformule vooral in Noord-Nederland 
populair is. Maar juist in deze regio is het aantal 
harmonieorkesten beperkt. Toch laat de OMF 
zich door alle mogelijke beren op het pad niet 
uit het veld slaan. “De opzet bij de eerdere po-
ging was niet goed”, licht OMF-voorzitter Durk 
Dam toe. “Een landelijk doelgroepbestuur heeft 
te veel aan zijn hoofd om daar intensief mee aan 
de slag te gaan. Om zo’n evenement op poten te 
zetten, heb je een aparte taakgroep nodig die er 
wekelijks mee bezig is. Zo zijn ook de NBK en 
de ONFK ontstaan.” Dam wijst er bovendien 
op dat de OMF nadrukkelijk jongeren gaat 
betrekken bij de organisatie. Zij gaan onder 
meer via de sociale media een reclamecampag-
ne opzetten en orkesten individueel benaderen. 
“Jongeren uit de brassbands en fanfares hebben 
grote interesse in wedstrijden volgens de 
brassband-formule. Ik ben ervan overtuigd dat 
dit ook geldt voor jongeren uit de harmonieor-
kesten. De bezettingen in deze sectie verjongen 
ook. Ouderen zullen dit op termijn niet meer 

kunnen tegenhouden. Daardoor heeft ook de 
ONHK een grotere kans van slagen. Het zou 
jammer zijn als het niet lukt”, aldus Dam die blij 
is dat de KNMO het evenement ondersteunt. 
Bijkomend doel van de ONHK is ook om 
voor de verplichte werken op termijn compo-
sitieopdrachten uit te geven. Op die manier 
wil de organisatie een steentje bijdragen aan 
de repertoireontwikkeling voor harmonieën. 
Zover is het nog niet. Voor de eerste editie 
maakt de selectiecommissie van het Repertoire 
Informatie Centrum een keuze uit bestaand 
repertoire. Beide bestuurders benadrukken 
dat de commissie de opdracht heeft gekregen 
om werken te kiezen die zowel aantrekkelijk 
zijn voor de muzikanten als voor het publiek. 
De stukken moeten bovendien uitvoerbaar 
zijn voor een gemiddelde bezetting, zonder 
veel niet-harmonie-eigen instrumenten. Bij 
het ter perse gaan van deze editie was de lijst 
met verplichte werken nog niet bekend. Vanaf 
1 maart is informatie hierover te vinden op de 
website www.onhk.nl. De Open Nederlandse 
Harmonie Kampioenschappen staan open 
voor alle niveaus vanaf de vijfde divisie tot en 
met de concertdivisie. Voor de beoordeling zijn 
inmiddels Jan Van der Roost, Tijmen Botma en 
Arnold Span aangetrokken. 

‘Wij willen aantonen dat   
een titelstrijd voor deze   
sectie levensvatbaar is’

Informatie over de ONHK en inschrijven kan via: 

www.onhk.nl.

De Lawei in Drachten is een geliefde concertzaal bij orkesten uit Friesland.

ONHK-voorzitter Bob Reek.
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Bestuurslid John Rokx van harmonie Les 
Amis Réunis uit Nieuwstadt nam deel aan de 
workshop Crescendo van mijn verenigingsi-
mago. Tijdens deze cursus leren verenigings-
bestuurders met pr en communicatie in hun 
pakket hoe ze hun club zowel intern als extern 
beter in de picture kunnen zetten. “Ons doel 

was om het imago van de vereniging en de 
onderlinge communicatie te verbeteren”, legt 
Rokx de aanleiding van zijn deelname uit. Na 
een basistraining van een dagdeel schreef hij 
ook in voor de verdiepingsworkshop. In deze 
vierdelige cursus wordt uitvoeriger ingegaan 
op het positief versterken van het verenigings-

imago. De deelnemers leren inzicht te krijgen 
in de identiteit en het huidige imago van de 
vereniging. Ook krijgen ze antwoord op de 
vraag of dit beeld aansluit bij de eigen doel-
stelling en de beeldvorming bij de doelgroe-
pen. Aan de hand van deze ankerpunten leren 
de cursisten hoe ze hun communicatie beter 
kunnen afstemmen om het imago positief te 
beïnvloeden. Bij harmonie Les Amis Réunis 
heeft de workshop meteen al geresulteerd 
in een andere aanpak. Rokx: “Wat ik vooral 
geleerd heb is om problemen te signaleren en 
zichtbaar te maken. Ook leverde de workshop 
inzicht in hoe je meer draagvlak kunt creëren. 
Dat heeft onder meer geleid tot een nieuwe 
vorm van commissievergaderingen. Ook 
brengen we in de communicatie de vereniging 
meer als merk naar buiten. Hierdoor is meer 
uniformiteit in de communicatie naar het 
publiek ontstaan. Het ultieme doel zal waar-
schijnlijk nooit bereikt worden maar er wor-
den wel stappen in de goede richting gezet.”

De bestuursleden Carla Peters en Herman 
Meijers van harmonie Concordia uit Melick 
volgden de verdiepingscursus met een heel an-
der doel. De vereniging wil de betrokkenheid 
van de jeugdleden in de leeftijd van 17 tot 26 
jaar versterken. “Jongeren in die leeftijdscate-
gorie haken vaak vanwege studie af of worden 
weekendlid ”, legt Carla Peters uit. “We willen 
bekijken hoe we deze leden bij de vereniging 
kunnen blijven betrekken zodat ze voor de har-

Hoe kan ik mijn fanfare krachtiger profileren bij het publiek? Hoe kan ik de   

drumband beter onder de aandacht brengen bij potentiële nieuwe leden? Het 

Huis voor de Kunsten Limburg biedt bestuurders van Limburgse muziekverenigingen 

sinds enkele jaren een uitgebreid scholingsprogramma aan om de bestuurskracht 

te versterken. Maar zetten al die opleidingen in de praktijk ook zoden aan de dijk?
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‘Een goede pr kan 
het verschil maken’

Grote belangstelling voor het scholingsprogramma van het Huis voor de Kunsten Limburg.

ALGEMEEN INFORMATIEF
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monie behouden blijven.” Volgens Carla heeft 
de deelname aan de cursus allerlei nuttige tips 
opgeleverd. “Aan de hand van een matrixmodel 
hebben we een onderzoek ingesteld naar de op-
bouw van onze vereniging. Daaruit is informatie 
gekomen die van belang is om dit vraagstuk 
goed te kunnen aanpakken.” De harmonie heeft 
inmiddels een werkgroep in het leven geroepen 
die zich over dit onderwerp gaat buigen. Carla: 
“De cursus heeft ons veel meer inzicht verschaft 
in deze problematiek. Ook hebben we tools en 
handvatten gekregen waarmee we in de praktijk 
aan de slag kunnen gaan.”

De Provincie Limburg stelde enkele jaren 
geleden vijf miljoen euro beschikbaar voor 
het versterken van de Limburgse volkscul-
tuur. Drie ton van dat bedrag is uitgetrokken 
voor ondersteuning van besturen bij allerlei 
beleidsvraagstukken. Leden van de Limburg-
se Bond van Muziekgezelschappen (LBM), 
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), 
Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en 
Verenigde Nederlandse Korenorganisaties 
- afdeling Limburg (VNK-L) kunnen gratis 
deelnemen aan een scholingsprogramma over 
thema’s zoals pr, (digitale) communicatie, 
ledenwerving en fondsenwerving. De work-
shops worden gegeven door ervaren trainers 
die affiniteit hebben met het verenigingsleven. 
Tijdens de interactieve bijeenkomsten maken 
de deelnemers kennis met vaardigheden en 
werkvormen waar ze in de praktijk meteen mee 
aan de slag kunnen. Na drie seizoenen worden 
de workshops nog steeds uitstekend bezocht. 
Ook de waardering voor de diverse opleidin-

gen is met een gemiddeld rapportcijfer van een 
8 hoog. De verdiepingscursus Crescendo van 
mijn verenigingsimago scoorde zelfs een 9. 

De workshop Crescendo van mijn verenigingsi-
mago staat onder leiding van Peter Deriks van 
Viduro Marketing & Communicatie uit Horst. 
“Wat me opvalt is dat er veel diversiteit is op 
het gebied van communicatie bij de verenigin-
gen. Dat maakt deze workshop leerzaam voor 
alle deelnemende personen, van grote tot 
kleine verenigingen. Ook het enthousiasme 
en de inzet van de mensen is geweldig.” Deriks 

schetst het algemene beeld dat verenigingen 
het lastig vinden om hun communicatie 
gestructureerd handen en voeten te geven. 

“Veel verenigingen worstelen met de strategie: 
het helder stellen van de doelen, de wijze van 
aanpak en de organisatie van de communica-
tie. Wij helpen verenigingen door hen inzicht 
te geven in welke aspecten daarbij van belang 
zijn, hoe ze hierop kunnen inspelen en hoe ze 

anderen hiervan kunnen overtuigen.”
De communicatieadviseur stelt dat muziek-
verenigingen door een betere aanpak veel 
meer rendement uit hun pr en (interne) 
communicatie kunnen halen. “Doelgerichter 
communiceren op innovatieve wijze is het cre-
do”, zegt Deriks. “Hoe bereik je de juiste doel-
groepen die passen bij de gestelde doelen? 
Bij de besturen ontbreekt ook vaak het besef 
dat een goede communicatie het verschil kan 
maken. De pr-commissie mag dan opboksen 
tegen een bestuur dat nut en noodzaak niet of 
minder inziet. Dat is jammer en maakt de weg 
om de communicatie te optimaliseren langer 
en trager. Een goede pr kan juist het verschil 
maken.” 

Suzanne van Maasakker presenteert de workshop Creatief ledenwerven. 

Nieuw workshopprogramma van start
In het kader van de regeling ‘Ondersteuning besturen’ uit de motie Limburgse Volkscultuur start het Huis voor 

de Kunsten Limburg deze maand weer een serie workshops om verenigingsbesturen te ondersteunen bij hun 

bestuurlijke activiteiten. Meer informatie: www.hklimburg.nl/motievolkscultuur. 

‘ De cursus heeft ons veel  
meer inzicht  verschaft’ 

45



Als voormalig lid (en secretaris) van de Konink-
lijke Biltse Harmonie kan Loes Drieënhuizen 
zich goed inleven in de materie die ze op werk-
dagen onder ogen krijgt. Een belangrijk aspect 

van haar dagelijks werk als coördinator donaties 
bij VSBfonds is het beoordelen van fondsaanvra-
gen op het gebied van kunst en cultuur. Met een 
jaarlijks budget van 16 miljoen euro is dit het 

grootste aandachtgebied van het fonds. Daar-
naast is er budget voor projecten op het gebied 
van mens en maatschappij en kunnen studenten 
studiebeurzen aanvragen.   
Muziekverenigingen overvragen VSBfonds 
bepaald niet, zo blijkt uit de cijfers (zie kader). 
Zo zijn er vorig jaar slechts 32 projecten vanuit 
hafabra-verenigingen en stichtingen gehono-
reerd. Daarbij ging het om een totaal bedrag van 
85.200 euro. “Aanvragen voor majoretteactivitei-
ten krijgen we in het geheel niet binnen, ook niet 
voor kleine projecten”, licht Drieënhuizen toe. 
Aanvragen uit Flevoland, Drenthe en Zeeland 
blijven in aantallen achter, Noord- en Zuid-Hol-
land scoren hoog, op de voet gevolgd door 
Noord-Brabant en Gelderland.

Zo’n vijftig procent van alle aanvragen valt 
af. Ze voldoen niet aan de algemene criteria, 
sluiten niet aan bij het beleid of de honorering 
valt buiten de budgetmogelijkheden. Sinds het 
stopzetten van honorering voor aanvragen voor 
de aanschaf van muziekinstrumenten en uni-
formen (in 2014) ziet VSBfonds een duidelijke 
terugloop in het aantal aanvragen vanuit de ha-
fabra-sector. “Maar verenigingen weten ons nog 

Vanaf 2009 werkt VSBfonds met een donatiebudget van 26 miljoen euro per jaar. 

Projecten op het gebied van kunst en cultuur staan hoog op het lijstje. In 2014 

was deze sector goed voor 16 miljoen aan donaties. Het donatiebedrag per 

aanvraag ligt gemiddeld rond 20.000 euro. Maken de Nederlandse amateur-

muziek- en majoretteverenigingen optimaal gebruik van de mogelijkheden van 

VSBfonds? Echt storm loopt het niet, constateert Loes Drieënhuizen, coördinator 

donaties bij VSBfonds.
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Ontwikkeling van 
 competenties scoort 
bij VSBfonds 

Fanfare Helpt Elkander uit Afferden kreegn een bijdrage voor het project The Muppet Show.
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steeds te vinden, bijvoorbeeld voor fondsaan-
vragen bij projecten rondom jubileumvieringen. 
Gelegenheden waarbij men iets extra’s wil doen. 
Bijvoorbeeld door het inhuren van professionele 
zangers of het concerteren op een groter, profes-
sioneel podium”, vertelt Drieënhuizen. Ook sa-
menwerkingsprojecten van meerdere disciplines 
werden gehonoreerd. Zo ontving fanfare Sint 
Judocus uit het Limburgse Sint Joost een bijdra-
ge voor het samenwerkingsproject Time after 
Time, een muzikale rondreis met muziek, zang 
en dans in een theater. Ook workshops onder 
leiding van artistieke professionals van buiten 
de eigen organisatie kunnen in aanmerking 
komen voor een fondsbijdrage. Slagwerkgroep 
Avant-Garde Klundert ontving bijvoorbeeld een 
bijdrage voor een talentontwikkelingstraject 
voor amateurslagwerkers. “We gaan er vanuit 
dat amateurmuzikanten door samenwerking 
met professionals competenties ontwikkelen die 
ze nog niet hadden. Dat ze een duidelijke stap 
in hun artistieke ontwikkeling zetten. Dat is de 
doelstelling van ons amateurkunstbeleid.” 

In principe komen alle projecten die een goed 
antwoord hebben op de vraag ‘Wat draagt het 
project bij aan de competentie van de betreffen-
de amateurkunstenaars?’ in aanmerking voor 
een bijdrage, legt Drieënhuizen uit. “Een groot 
publiek bereiken is iets waar verenigingen zich 
nogal eens op richten in hun projecten. Op zich 

logisch en prima, maar voor ons is het geen 
vereiste, hooguit mooi meegenomen.” Het rijtje 
criteria en voorwaarden waaraan projecten en 
aanvragers moeten voldoen, is niet ingewikkeld. 
Een digitale checklist op de website helpt de aan-
vrager stapsgewijs door de intake. “Toch komt 
het geregeld voor dat verenigingen zich niet vol-

doende lijken in te lezen”, merkt Drieënhuizen 
op. “Of dat we projectaanvragen ontvangen die 
niet meer dan één A4’tje omvatten. Dat is onvol-
doende om een plan goed te kunnen beoorde-
len. We realiseren ons dat we van doen hebben 
met goedwillende vrijwillige bestuurders. Het is 
niet iedereen gegeven om een projectplan goed 
op papier te zetten. We ondersteunen trouwens 
nooit voor honderd procent. Verenigingen 
moeten dus ook op zoek naar andere fondsen. 
Dat is een lastige opdracht. Overigens hebben 
we het idee dat de projecten kleiner worden, 
zodat ze financieel beter behapbaar zijn voor 
de organisatie.”  

VSBfonds helpt aanvragers op verschillende 
manieren. Zo kun je terecht op het spreekuur bij 
het VSBfondskantoor in Utrecht, telefonische 
ondersteuning krijgen bij de (overigens volledig 
digitale) aanvraagprocedure en staan voorlichters 
je graag telefonisch te woord als je vragen hebt 
over de kans van slagen van je projectaanvraag. 

‘ Educatie is een terrein    
van professionals’

Overzicht aanvragen 
hafabra-wereld 
Een overzicht van de gehonoreerde aanvragen 

VSBFonds vanuit de hafabrasector:  

2012: 70 aanvragen voor in totaal 244.169 euro 

met een gemiddeld donatiebedrag van 3.488 euro; 

2013: 70 aanvragen voor in totaal 303.984 euro 

met een gemiddeld donatiebedrag van 4.343 euro; 

2014: 25 aanvragen voor in totaal 81.315 euro 

met een gemiddeld donatiebedrag van 3.253 euro; 

2015: 32 aanvragen voor in totaal 85.200 euro 

met een gemiddeld donatiebedrag van 2.663 euro.

Fanfare CWO Groningen hield in de aanloop naar het WMC 2013 een intensief voorbereidingstraject met onder andere workshops door conser-

vatoriumstudenten.
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Aan de hand van de aanvragen uit de hafa-
bra-sector krijgen de fondsbeoordelaars inzicht 
in ontwikkelingen in de wereld van de blaas- en 
slagwerkmuziekverenigingen. “We zien al jaren 
dat gemeenten zich terugtrekken. Ze zetten de 
instandhoudingssubsidies stop of perken ze 
drastisch in. Maar ook in veel dekkingsplannen 
van projecten komen gemeenten niet meer als 
subsidieverstrekker voor. Wat we dan nog wel 
eens doen is de aanvragers wijzen op het bestaan 
van andere geschikte fondsen”, vertelt de coör-
dinator donaties, die signaleert dat verenigingen 
de financiële gaten compenseren door jaarlijkse 

verkoopacties van oliebollen, stroopwafels of 
bloembollen.
Een trend is ook dat muziekscholen minder leer-
lingen krijgen. Ze beperken zich vooral nog tot 
alleen de basisopleiding. Voor een verdere diep-
gang in de opleiding zijn leerlingen aangewezen 

op particuliere docenten die als zzp’ers verbon-
den zijn aan de instelling. Op het terrein van 
cultuureducatie hanteert VSBfonds een (andere) 
beleidslijn. “Als we een aanvraag krijgen waarvan 
wij vinden dat die beter past bij educatie doen 
we daar niet moeilijk over en nemen hem wel in 
overweging, mits de aanvrager onze aanvullende 
vragen weet te beantwoorden.”

Loes Drieënhuizen constateert dat muziekver-
enigingen de laatste tijd aanvragen indienen voor 
het verzorgen van muzieklessen op school. Die 
activiteiten worden niet door VSBfonds gehono-

reerd. “Bij schoolprojecten door muziekvereni-
gingen zien we dat amateurmuzikanten voor de 
klas staan. Wij vinden dat educatie een terrein is 
van professionals. Daarom honoreren we derge-
lijke schoolprojecten niet.” Ook aanvragen voor 
taptoes worden niet meer gehonoreerd. “We zijn 

daar in het verleden wel eens wat soepeler mee 
omgegaan, maar we moeten door beperkte bud-
getten strengere keuzes maken. Een project moet 
echt de ontwikkeling van de amateur voorop 
stellen!”, licht Drieënhuizen toe, zelf ooit één van 
de eerste vrouwelijke tambour-maîtres in Neder-
land. Orkesten en korpsen die kunnen aantonen 
dat ze een professionaliseringsslag gaan maken bij 
het aanboren van een nieuw speelcircuit of zich 
kunnen presenteren op een nieuw podium maken 
overigens wel kans. Zo ontving Stichting Muziek 
Platform Oost een bijdrage voor de concertreeks 
HRFSTWND. 
 
Opmerkelijk is de veel gehoorde vraag naar aan-
leiding van een afwijzing: ‘hoe kunnen we ons 
project zodanig wijzigen dat jullie ons alsnog 
kunnen ondersteunen?’ Drieënhuizen: “Dan zeg 
ik altijd: ‘doe geen concessies aan je oorspronke-
lijke plan’. Als je hierover twijfelt, bespreek het 
dan liever voorafgaand aan indiening met een 
van onze voorlichters.” 

Sommige muziekverenigingen zijn in het 
gelukkige bezit van een eigen gebouw. Als het 
clubhuis een ontmoetingsfunctie (als buurt- 
of dorpshuis) heeft en bijvoorbeeld ook de 
kaartclub of de ouderenbond onderdak biedt, 
kan er een aanvraag ingediend worden op 
grond van de regeling dorps-/buurthuizen van 
VSBfonds. Als de gebouwbestemming alleen de 
amateurkunsten betreft, is een bijdrage mogelijk 
als het gaat om  (her)inrichtingsprojecten die 
voorwaardenscheppend zijn voor toekomstig 
aanbod aan de amateurkunstenaar. “We hebben 
toevallig pas geleden zo’n aanvraag gehonoreerd. 
Een bijdrage aan een bredere inzetbaarheid van 
een repetitieruimte in Cuijk, ingediend door 
harmonie Gaudete in Domino.”  

Nieuw in 2016: 
 Festival Bombarie 
In 2016 wordt in Utrecht het nieuwe vierdaags 

Festival Bombarie gehouden, voor alle sectoren 

van de Nederlandse amateurkunst, met optredens 

en workshops. VSBfonds draagt bij aan dit festival. 

Kijk voor meer informatie op www.vsbfonds.nl/

nieuws/amateurkunst.

Meer informatie over het aanvragen van subsidies 

bij VSBfonds: www.vsbfonds.nl. Hier vindt u ook het 

online aanvraagformulier met een handleiding. 

‘ Een project moet echt    
de ontwikkeling van de   
amateur voorop stellen’

VSBfonds ondersteunde de revueshow A Night at Vegas van Harmonie Terheijden. 
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BLAASMUZIEK HET ENSEMBLESPEL

De Naam: Het Eolian Ensemble is vernoemd 
naar Aeolus, de God van de wind. Alle ensemble-
leden bespelen immers een blaasinstrument.

De Oprichting: Het Eolian Ensemble is 
opgericht in 2004. Een aantal studenten van 
het Amsterdam Conservatorium vatte in de 
laatste jaren van hun studie het plan op om 
een blaaskwintet met piano te starten. Via hun 
netwerk kregen ze op een prachtige locatie aan 
de Amsterdamse Herengracht de beschikking 
over een vaste repetitieplek. Van dit oefenhonk 
wordt nog steeds gebruik gemaakt. Karin 
Leutscher en Cécile Rongen zijn leden van het 
eerste uur. 

De Bezetting: Fluit, hobo, klarinet, hoorn, 
fagot.

De Missie: Het Eolian Ensemble heeft als 
missie om de betekenis, sfeer en energie van 
de muziek over te brengen op het publiek. De 
musici verwoorden de emotionele inhoud van 
de muziek voor hun publiek. Daarbij maakt 
het niet uit of het publiek bestaat uit kinde-
ren of volwassenen, geoefende luisteraars of 
groentjes.
Het soort publiek waarvoor Eolian speelt, maakt 
wel uit voor de opzet van een concert. Een 
concert voor geoefend kamermuziekpubliek 

heeft vaak een muzikaal thema of bestaat uit 
muziek uit een bepaalde streek. In een kinder-
voorstelling staat juist afwisseling voorop; niet te 
lange muziekstukken en samenwerking met een 
acteur om de muziek op meerdere manieren aan 
kinderen over te brengen.
Om ook het volwassen publiek op meerdere 
manieren bij de muziek te betrekken, worden 
de stukken altijd ingeleid met mondelinge 
toelichtingen. Daarbij wordt ingezoomd op 
het ‘historische waarom’ achter de muziek, op 
veelzeggende anekdotes of op persoonlijke erva-
ringen van ensembleleden bij het spelen van de 
muziek. Op die manier ontstaat een dynamiek 
tussen ensemble en publiek.

De Musici: Karin Leutscher (fluit, 40 jaar) 
speelde in haar jeugd bij diverse amateuror-
kesten en blazersprojecten. Ze remplaceert 
als freelancer veelvuldig bij onder andere het 
Ballet Orkest en het Gelders Orkest. Ze maakt 
deel uit van verschillende kamermuziekensem-
bles en werkt mee aan diverse muziektheater-
producties.
Arco van Zon (hobo, 43 jaar) zette zijn eerste 
muzikale stappen bij harmonie Concordia Hee-
rewaarden, is als eerste hoboïst verbonden aan 
het European Union Chamber Orchestra en aan 
Sinfonia Rotterdam. Verder doceert hij aan de 
kamermuziekcursus Woudschoten.

Cécile Rongen (klarinet, 37 jaar) begon bij 
harmonie Concordia Melick. Speelde als bas-
klarinettiste in het Radio Filharmonisch Orkest 
en is projectleider educatie bij het Expertisecen-
trum voor Kunst- en Cultuureducatie Mocca in 
Amsterdam. Ze is tevens docent aan het Utrechts 
Conservatorium.
Lies Molenaar (hoorn, 35 jaar) groeide op bij 
harmonie Concertband Antwerpen en speelt in 
het Symfonie Orkest Vlaanderen in Brugge. Ze 
is verder vaste remplaçant in diverse symfonie-
orkesten in Nederland.
Petra Wolters (fagot, 41 jaar) begon eveneens bij 
harmonie Concordia Melick, speelde jaren in 
het Residentie Orkest en is momenteel project-
leider bij de afdeling educatie van dit orkest.

Het Repertoire: Het Eolian Ensemble treedt 
op in diverse verschijningsvormen. Vandaar 
dat bewust niet gekozen is voor de benaming 
‘kwintet’ maar voor ‘ensemble’. Daardoor heeft 
het ensemble een gigantisch repertoire tot 
zijn beschikking. Verschijningsvormen waarin 
het gezelschap optreedt zijn: blaaskwintet, 
blaaskwintet met piano, trio van fluit, hobo, 
klarinet, trio van hobo, klarinet, fagot en trio’s 
met de vaste pianist Jelger Blanken. De com-
binatie piano met blazers stelt het ensemble 
in staat om oneindig veel kleuren te creëren. 
De concertprogramma’s bestaan uit een mix 

Nederland telt talloze blazersensembles in de meest kleurrijke bezettingen. Veel 

ensemblespelers zetten in de amateurblaas- en slagwerkmuziek hun eerste mu-

zikale stappen. In de rubriek Het Ensemblespel stellen ze zich voor. In deze vierde 

aflevering een portret van het Eolian Ensemble.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: EOLIAN ENSEMBLE

Eolian: elk concert 
iets nieuws creëren
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van bekendere en onbekendere maar wel 
toegankelijke muziek. Ook maakt het Eolian 
Ensemble kinder(theater)voorstellingen, met 
een verteller of acteur.

De Inspiratie: Cécile Rongen over dit thema: 
“De mooiste concerten zijn de concerten 
waarin we helemaal in elkaar opgaan, zowel in 
timing als in kleur en timbre. Omdat we al zo 
lang samenspelen en elkaar zo goed aanvoelen, 
kan een van de ensembleleden tijdens een con-
cert de vrijheid nemen om ergens een ritenuto, 

Ensemblespel biedt hafabra nieuwe kansen
Harmonie- en fanfareorkesten laten de onbegrensde mogelijkheden van het ensemblespel vrijwel volledig aan zich voorbij gaan. Dat is bijzonder jammer. Amateur-

blaasorkesten hebben namelijk vaak zonder het zelf te beseffen uitstekende ensembles in huis. Het creëren van mogelijkheden tot ensemblespel binnen de vereniging 

biedt jonge talenten een nieuwe uitdaging. Ensembles kunnen bovendien gemakkelijk ingezet worden bij gelegenheden waarbij een muzikale omlijsting in kleiner 

verband passender is dan met een heel orkest. 

Eolian-klarinettiste Cécile Rongen over de meerwaarde van het ensemblespel: “Als je als amateurvereniging een kamermuziekserie wilt ontwikkelen, dan is dit alleen 

maar toe te juichen. Musici leren veel verfijnder spelen dan in het orkest. Timing, kleuren en balans zijn aspecten die in een kamermuziekensemble van groot belang 

zijn. Het valt meteen op als deze zaken niet in orde zijn. In een groot orkest, met name in de niet-professionele orkesten, worden deze facetten vaak als laatste behan-

deld. Voorop staat immers het spelen van de juiste noten en juiste ritmes. Het is voor de muzikale ervaring van de muzikanten en ook voor het publiek interessanter als 

een orkest, mits uiteraard noten en ritmes beheerst worden, werkt aan timing, balans, articulatie en kleur. Het Eolian Ensemble biedt coaching aan voor amateurblaask-

wintetten. Wie interesse heeft kan contact opnemen via onze website.

accelerando of een timbre-wisseling te maken. 
De andere musici zullen daar meteen op 
reageren. Daarmee ontstaat er elk concert iets 
nieuws. Het is iets dat je niet kunt repeteren 
maar dat ter plekke ontstaat. In de kindervoor-
stelling De Verb(l)azing speelden we zonder 
bladmuziek waardoor we veel bewegingsvrij-
heid hadden. Dat ging heel goed omdat we 
elkaar zo goed aanvoelen. Je luistert dan niet 
alleen met je oren maar met al je zintuigen.”

De Optredens: Het Eolian Ensemble verzorgt 

concerten tijdens kamermuziekseries in ker-
ken, schouwburgen, kastelen, maar ook in Het 
Concertgebouw in Amsterdam. Ook speelde 
het ensemble onder de titel De Verb(l)azing 
een reeks kinderconcerten in samenwerking 
met Orkater. Eolian organiseert ook concerten 
in eigen beheer. 

Cd: Eolian beschikt over een demo-cd voor 
promotiedoeleinden.

Website: www.eolianensemble.nl. 
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Wie is Richard Visser?
Een nuchtere man van 32 jaar. Trotse vader van 
zoon Tom Folkert en alweer dik een jaar getrouwd 
met mijn lieve vrouw Yteke Visser Veenstra. Mu-
ziek is al van jongs af aan een belangrijk onderdeel 
in mijn leven. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat 
muziek de rode draad in mijn hele leven vormt. Ik 
heb van mijn hobby mijn werk mogen maken. Ik 
ben me er goed bewust van hoe bijzonder dat is. 
Ook veel van mijn vrienden heb ik in de muziek-
wereld ontmoet. Ik geniet van het muziek maken 
zelf maar ook van alle contacten daaromheen. Ik 
ben een gezelligheidsmens. 

Hobby’s buiten de muziek?
Wielrennen, tennissen en het spelletje FIFA 
spelen op de Playstation. 

Hoe ben je in de muziekwereld terecht 
gekomen?
Toen ik zeven jaar was kwam ik bij muziekver-
eniging Erica uit Zuidlaren. Via Steven Hamstra, 

In de rubriek De Dirigent 

brengt Klankwijzer een portret 

van een dirigent of instructeur 

uit de amateurmuziek. In deze 

aflevering laat de Groningse 

dirigent Richard Visser zijn licht 

schijnen over de hedendaag-

se blaasmuziek.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE   
FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘We moeten uitstralen 
dat muziek maken 
het allermooiste is’

BLAASMUZIEK DE DIRIGENT
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voormalig cornettist bij de Martinibrassband 
Groningen, ben ik de brassbandwereld inge-
rold. Hij nam me mee naar ‘zijn’ brassband. Al 
vrij snel ging ik over naar brassband Heman 
uit Zuidwolde en later ook naar de Provinciale 
Brassband Groningen. Bij beide bands speelde 
ik met veel plezier escornet. 

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden? 
Ik vond de muziek zo mooi dat ik besloot om 
naar het conservatorium te gaan. Mijn vader 
wilde dat ik eerst mijn MEAO-diploma haalde. 
Daarna ben ik in 2004 begonnen met de oplei-
ding Hafabra-directie aan het conservatorium 
in Groningen. Zo mocht ik in mijn eerste jaar al 
een aantal orkesten dirigeren.  
 
Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Als dirigent heb je de taak om van je orkest een 
geheel te maken. Het moet een team worden 
waarin alle neuzen dezelfde kant op wijzen. 
En waar je de kwaliteiten van elke muzikant 
optimaal moet zien te benutten. Ik denk dat dit 
de beste manier is om een orkest echt goed te la-
ten spelen. Om hier een onderdeel in te kunnen 
zijn, vind ik het mooiste van dit vak.  

Had of heb je een voorbeeld?
Voor mij is Sietse Hamersma altijd een voor-
beeld geweest. Sietse is een echt verenigings-
mens die altijd met het teamproces bezig is. 
Hij kan als geen ander een stabiele basis leggen 
om op verder te bouwen. Verder heb ik veel 
van Rieks van der Velde geleerd. Die man weet 
natuurlijk als geen ander hoe een brassband 
moet klinken! 

Belangrijkste wijze les van je docent?
Verlies nooit de muzikale lijn uit het vizier.

Je leidt alleen brassbands. Waarom heb 
je zo’n nadrukkelijke voorkeur voor deze 
bezetting?
Zoals ik al eerder vertelde ben ik eigenlijk min 
of meer de brassbandwereld ingerold. Omdat 
ik het zo mooi vind, ben ik er altijd in blijven 
hangen. Ik ben gecharmeerd van de kleur van 
een brassband. Als een band echt mooi mengt, 
klinkt het soms net als een orgel. 
 
Ben je niet bang daardoor in een hokje te 
blijven zitten?
Nee, absoluut niet. Ik speel dagelijks in een har-

monieorkest en luister eigenlijk praktisch alles, 
van jazz tot klassiek.
 
Mooiste compositie?
De Derde Symfonie in d mineur van Gustav Mah-
ler en dan vooral het slotkoraal. Pure muziek.
 
Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Dat is het behalen van de Nederlandse titel in de 
kampioensdivisie met de Provinciale Brassband 
Groningen afgelopen jaar. Ik kijk er nu al enorm 
naar uit om in mei te mogen dirigeren tijdens 
de Europese Brassband Kampioenschappen in 
Lille tussen al die andere topbrassbands.

PASPOORT
Naam: Richard Visser.  

Geboortedatum: 4 maart 1983.  

Geboorteplaats: Groningen.  

Woonplaats: Roden.  

Instrument: trompet.  

Muziekopleidingen: trompet Klassiek bij Auke van 

der Merk, Hessel Buma en Bob Koertshuis en Hafa-

bra-directie bij Klaas van der Woude aan het Prins 

Claus Conservatorium (thans Hanze HS Groningen).  

Begonnen bij: muziekvereniging Erica Zuidlaren.  

Dirigent bij: Provinciale Brassband Groningen en 

Brassband Constantijn Huygens Appingedam.  

Overige functies/activiteiten in de muziekwe-

reld: lead trompettist bij de Koninklijke Militaire 

Kapel Johan Willem Friso.  
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Concoursen of concerten?
Beide.

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Nee, absoluut niet. Een concours geeft je de mo-
gelijkheid om een werk helemaal binnenstebuiten 
te keren. In de voorbereiding op concerten is dit 
vanwege de tijd vaak niet mogelijk. Doordat er 
zo gedetailleerd gewerkt wordt, maak je je orkest 
beter. Ik durf wel te stellen dat zonder concoursen 
het niveau van de orkesten lager zou zijn.

TivoliVredenburg of MartiniPlaza?
Absoluut TivoliVredenburg. De zaal vraagt om 
een verfijnde aanpak. Je moet je band helder 
laten spelen om de details goed naar voren te 
krijgen. In MartiniPlaza had ik wel eens het 
gevoel dat het vooral zaak was om veel decibels 
te produceren. In TivoliVredenburg kun je echt 
pianissimo spelen. Het publiek in Utrecht is de 
grootste winnaar. Als je in de zaal zit, komt de 
muziek echt over je heen. 
 
De commissie Blaasmuziek stelt een aan-
tal alternatieve concoursvormen voor. Wat 
vind je van die nieuwe opzet?
Van mij mag het bondsconcours in de traditio-
nele opzet blijven zoals het nu is. Inspeelwerk 
en twee concourswerken. Verder vind ik het een 

goeie zaak dat de harmonie -en fanfareorkesten 
nu ook een landelijk kampioenschap hebben. 
Als ik nog iets over de jurering tijdens de NBK 
zou mogen zeggen. Persoonlijk ben ik voor-
stander van vijf juryleden die onafhankelijk van 
elkaar jureren. De hoogste en de laagste vallen af. 
Zo heb je altijd een eerlijke uitslag. 

Het verplichte repertorium voor reguliere 
bondswedstrijden is met ingang van 2016 
vervallen. Wat vind je daarvan? 
Dat is een goeie zaak. De orkesten hebben nu een 
veel ruimere keuze. Op den duur heb je alle stuk-
ken in het klein repertorium wel een keer gespeeld.

Muziekles keert steeds meer terug in het 
curriculum van het basisonderwijs. Hoe kan 
de blaasmuzieksector hiervan profiteren?
Als er op de basisschool veel aandacht aan mu-
ziek wordt besteed, is het zaak dat de muziek-
verenigingen het lijntje met de scholen kort 

houden door bijvoorbeeld meespeeldagen te 
organiseren. Op die manier moet blaasmuziek 
weer meer toegankelijk worden voor de jeugd.

Hoe zou de muzieksector de aantrekkings-
kracht op de jeugd kunnen verhogen?
Als vereniging moet je laten zien dat je geen 
‘hoempaorkest’ bent maar dat je ook repertoire 
speelt dat dichter bij de jeugd staat. Je moet 
de jeugd een belangrijke rol geven binnen de 
vereniging. 
 
Hoe zie je de toekomst van de blaasmu-
ziek?
Ik zie het wel positief in. We moeten er wel met 
zijn allen actief achteraan gaan en uitstralen dat 
muziek maken het allermooiste is! 

Wat zijn je ambities als dirigent?
Ik heb niet echt een specifiek doel maar ik probeer 
mezelf altijd te blijven ontwikkelen als musicus. 

‘ Het is zaak dat muziek-   
verenigingen het lijntje    
met scholen kort houden’

Blijdschap na het be-

halen van de NBK-titel 

met de Provinciale 

Brassband Groningen.
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Waar een klein dorp groot in kan zijn. Al 108 jaar 
vervult muziekvereniging Oefening Na Den Ar-
beid (ONDA) een prominente rol in de samenle-
ving van het 1300 zielen tellende Nieuw- en Sint 
Joosland op het Zeeuwse eiland Walcheren. Het 
ledental schommelt al sinds de oprichting tussen 
de veertig tot vijftig muzikanten. Toch schopten 
drie leden van het orkest het tot een carrière als 
beroepsmusicus. Op zaterdag 6 februari treden 
de professionals in de Hofpleinkerk in Middel-
burg als solist op met begeleiding van het orkest 
waar hun liefde voor de muziek tot bloei kwam. 
ONDA wil met deze concertavond het publiek 
laten zien dat ook een kleine fanfare een kweek-
vijver van talent kan zijn. “We zijn er allemaal 
trots op dat er zulke topsolisten uit ONDA zijn 

voortgekomen”, vertelt dirigente Cora Dellebe-
ke, zelf één van de drie professionals. “Dat willen 
we het publiek natuurlijk laten weten. We hopen 
dat we tijdens deze avond veel mensen blij kun-
nen maken met muziek.” Tegelijkertijd wil het 
orkest deze muziekavond aangrijpen om lokale 
beleidsmakers wakker te schudden. Met het 
solistenconcert als muzikaal statement hoopt 
ONDA een halt toe te roepen aan de bezuinigin-
gen op de cultuursector. Cora: “Het zou mooi 

zijn als we er in slagen om de politici bewust te 
maken van de rijkdom die de muziekwereld in 
hun gemeente en provincie kent. Dat ze zien hoe 
belangrijk het is dat de subsidiekraan open blijft 
of weer verder open gaat. Minister Bussemaker 
wil stimuleren dat toptalenten als rolmodel func-
tioneren om kinderen te enthousiasmeren en te 
inspireren. Op 6 februari treden toptalenten op 
die die voorbeeldfunctie perfect invullen.” Dat 
blijkt volgens Cora nu al tijdens de gezamenlijke 

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op   

concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke   

invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het 

solistenconcert van muziekvereniging Oefening Na Den Arbeid uit het Zeeuwse 

Nieuw- en Sint Joosland op zaterdag 6 februari in de Hofpleinkerk in Middelburg.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: O.A. DAISY VAN KNOTSENBURG

Eigen kweek als rol model 
voor de jeugd 

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

kelijke cross-overs, medewerking van verrassende 

(professionele) solisten, gebruik van bijzondere 

(niet-eigen) instrumenten of een opvallende 

programmakeuze. Ook concerten met een zeer 

lange traditie, een bijzondere aanleiding of bij een 

opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde 

geldt voor originele of aansprekende manifestaties 

om de interesse van de jeugd te wekken voor de 

amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig 

naar: redactie@klankwijzer.nl.

Niels Meliefste.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND 
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repetities met de solisten. “De muzikanten wor-
den gestimuleerd door het enthousiasme en het 
speelplezier die de solisten uitstralen. Daardoor 
gaan ze nog meer dan anders op het puntje van 
de stoel zitten.”
Een van de solisten die zaterdag 6 februari voor 
het voetlicht treden, is Stefan Knuijt (23), zoon 
van dirigente Cora Dellebeke. Hij behaalde 
diverse kampioenstitels bij de voormalige 
KNFM. Sinds vorig jaar is hij vaste tubaspeler bij 
de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ook 
speelt hij in het koperkwintet Pelgrim Brass. 
Stefan schreef composities voor het Zeeuws 
Jeugdorkest en brassband Oefening Kweekt 
Kunst (OKK) uit Westkapelle. Hij begon op 

achtjarige leeftijd als baritonspeler bij de fanfare 
van Nieuw- en Sint Joosland. “ONDA heeft zeker 
in het begin een belangrijke rol gespeeld in mijn 
carrière”, zegt hij. De tubaïst brengt tijdens het 
solistenconcert op 6 februari het Tubaconcert 
van R. Vaughan Williams. Het werk zal professi-
onele tubaspelers en conservatoriumstudenten 
letterlijk als muziek in de oren klinken. Het stuk 
staat bij vrijwel iedere auditie op het program-
ma. “Het is het allereerste en misschien ook wel 
belangrijkste solowerk dat voor tuba is geschre-
ven. Het is uitdagend voor de solist en ook leuk 
en afwisselend om naar te luisteren. Het bevat 
een heel lyrisch tweede en een heel virtuoos 
derde deel.”
Samen met Niels Meliefste speelt hij Two 
Inglorious Pieces voor tuba en percussie van de 
hedendaagse componist Martijn Padding. Als 
uitsmijter klinkt het publieksnummer Fantasie 
and Variations on The Carnival of Venice van 
Arban. Stefan: “Een technische uitdaging en erg 
leuk voor het publiek. Met een mooi klassiek 
tubaconcert, een modern uitdagend stuk en een 
virtuoos werk breng ik een gevarieerd program-
ma, zowel voor mezelf als voor het publiek.”
De tubaspeler verheugt zich op het optreden 
met zijn vrienden. “Ik heb al vaker korte solo’s 
gespeeld met ONDA, maar nog nooit een heel 
concert. Omdat je de mensen goed en al lang 
kent, voel je je eerder op je gemak. Maar solospe-
len blijft hoe dan ook een spannend avontuur.”

Ook slagwerker Niels Meliefste (36) raakte via 
ONDA besmet met het muziekvirus. Zowel zijn 
vader als zijn opa was dirigent bij het orkest. “Ik 
ging als baby al mee naar de concerten van de 
fanfare”, herinnert hij zich nog. “Ik had geluk dat 
bij de fanfare een goede slagwerker speelde. De 
huidige dirigent Cora Dellebeke was mijn eerste 
lerares. Zij studeerde op dat moment aan het 
conservatorium en kwam daar in aanraking met 

beroemde hedendaagse componisten. Van haar 
heb ik veel geleerd.” Niels studeerde klassiek 
slagwerk bij Wim Vos, Luuk Nagtegaal en Alyn 
Diaye Rose aan het Koninklijk Conservatori-
um van Den Haag waar hij inmiddels zelf les 
geeft. Hij speelt onder andere bij Slagwerk Den 
Haag, de David Kweksilber Bigband en Nieuw 
Amsterdams Peil. Ook was hij prijswinnaar bij 
het TROMP-concours en de Gaudeamus-com-
petitie. De slagwerker speelt met begeleiding 
van ONDA Concerto for Marimba and Strin-
gorchestra van de Braziliaanse marimbaspeler 
en componist Ney Rosauro. “Het stuk heeft 
heel virtuoze gedeeltes maar ook zeer melan-
cholische passages. De marimba leent zich hier 
zeer goed voor.” In Ragtime Robin van George 
Hamilton Green neemt hij het publiek mee naar 
de jaren twintig van de vorige eeuw. “Het is een 
originele ragtime-compositie uit de tijd dat de 
xylofoon erg populair was in Amerika. Green 
was solist, componist en docent. Zijn eerste 
methode voor xylofoon wordt nu nog steeds 
gebruikt.” Samen met de slagwerkers van het 
orkest voert hij Music for pieces of wood uit, een 
minimal musiccompositie voor vijf paar claves 
van Steve Reich. 
Ook Niels Meliefste kijkt uit naar zijn solo-op-
treden met ONDA. “De eerste repetitie hebben 
we al gehad. Het wordt heel mooi. Ik ben heel 
blij om te zien dat de vereniging op dit moment 
actiever is dan ooit. Lekker veel leden. Veel jeugd 
ook. Iedereen heeft zin in dit concert. Af en toe 
zal het ook emotioneel worden omdat mijn 
vader en opa, de beide vroegere dirigenten, niet 
meer leven. Maar die kijken vast wel mee.” 

Solistenconcert muziekvereniging Oefening Na 

Den Arbeid (ONDA) Nieuw- en Sint Joosland: zater-

dag 6 februari, 19.30 uur, Hofpleinkerk Middelburg. 

Oefening Na Den Arbeid uit Nieuw- en Sint Joosland.

Stefan Knuijt.
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De Russische toptrompettist speelt in Heerlen 
een programma met een romantisch karakter 
waarin ook zijn fabelachtige techniek volop aan 
bod komt. Nakariakov is een ware duivelskunste-
naar. Niet voor niets werd hij al op dertienjarige 
leeftijd de Paganini van de trompet genoemd. Hij 
was zijn leeftijd ver vooruit.

“Sergei Nakariakov speelt trompet op een 
manier waarop de rest van ons ademt - als we 
geluk hebben”, kopte de San Fransisco Chronicle 
boven een recensie. Sergej Nakariakov (1977) is 
een natuurtalent en een absoluut fenomeen op 
zijn instrument. Hij begon op zesjarige leeftijd 
met pianolessen. Een rugblessure dwong hem 
in 1986 zijn pianostudie op te geven. De jonge 
Sergei zocht zijn heil op trompet. Zijn vader 
Mikhail Nakariakov steunde zijn zoon en ging 
onvermoeibaar op zoek naar gekwalificeerde 
trompetdocenten. Sergei vond echter zijn 
grootste uitdaging in de diverse technische en 
muzikale transcripties van soloconcerten uit 
het klassieke en romantische repertoire, die zijn 
vader exclusief voor hem schreef. 
Reeds op jonge leeftijd ontving hij uitnodigingen 
om als solist met diverse orkesten in de grote con-

certzalen van de Sovjet-Unie op te treden. Als elfja-
rige won hij een trompetconcours voor volwasse-
nen. Om zijn carrière verder te ontwikkelen, verliet 
de familie de Sovjet-Unie. Het gezin verhuisde naar 
Israël om vandaaruit vrij te kunnen reizen.
In 1992 was Nakariakov te gast op het Sch-
leswig-Holstein Musikfestival waar hij werd 
bekroond met de Prix Davidoff. Sindsdien 
heeft hij in vele toonaangevende concertzalen 

opgetreden en was hij te gast op befaamde 
muziekfestivals in Cannes, Menton, Straatsburg, 
Verbier, Montreux, Los Angeles, New York en 
Londen. Sergei Nakariakov werkt samen met ‘s 
werelds meest gevierde muzikanten en dirigen-
ten zoals Vladimir Ashkenazy, Martha Argerich, 
Christoph Eschenbach, Evgeni Kissin, Emma-
nuel Krivine, Sir Neville Marriner, Kent Nagano 
en Jaap van Zweden. Zijn repertoire omvat niet 
alleen het hele scala van originele literatuur 
voor de trompet, maar ook vele fascinerende 
transcripties. Hij is altijd op zoek naar nieuwe 
vormen van muzikale expressie. Hiervoor 
ontving hij in 2002 de ECHO Klassik Award als 
Instrumentalist of the Year. Kaarten voor het con-
cert van Sergei Nakariakov in Theater Heerlen 
op vrijdag 26 februari (20.30 uur) zijn verkrijg-
baar via:  www.parkstadlimburgtheaters.nl. 

Sergei Nakariakov komt naar Nederland. De Russische wondertrompettist geeft 

vrijdag 26 februari een demonstratie van zijn veelzijdig talent tijdens een intiem 

recital in Theater Heerlen. Een dag eerder leidt hij een masterclass voor studen-

ten van het Maastrichts Conservatorium. Nakariakov staat wereldwijd bekend als 

toonbeeld van behendigheid en sonoor trompetspel. 

FOTO: THIERRY COHEN

 Trompettist  Nakariakov 
betovert Nederland

Besloten masterclass voor studenten
Altijd al benieuwd geweest naar de tips en trics van het trompet spelen? Exclusief voor studenten van het Conserva-

torium Maastricht geeft Sergei Nakariakov donderdag 25 februari (15.00 uur) een masterclass in de LIMBURGzaal 

van Theater Heerlen. Hij biedt studenten inzichten in behendigheid, toonvorming, interpretatie, etc en laat hen 

versteld staan van zijn fantasierijke muzikaliteit. Ook zijn befaamde en geperfectioneerde techniek komen volop aan 

bod. Belangstellenden kunnen deze workshop als toehoorder bijwonen. Deelname is niet mogelijk.

BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK
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Koninklijke muziekvereniging Sempre Crescen-
do uit Middelharnis vierde twee jaar geleden het 
125-jarig bestaan. Het orkest stond ooit onder 
leiding van de allereerste saxofonist op het 
eiland Goeree Overflakkee (Willem Vernooijs) 
en ontwikkelde zich tot een veelzijdige en 
kerngezonde vereniging met een eerste  divisie 
fanfareorkest, een opleidingsorkest, blaaskapel 
de Neutekraekers voor de vrolijke noot en een 
koperensemble voor herdenkingen en speciale 
gelegenheden.

Om een club als Sempre Crescendo in stand te 
houden, is wel wat nodig. “Door wegvallende 
structurele subsidiestromen moesten we op 
zoek naar een bypass”, vertelt voorzitter Will van 

Vliet. De kunst is om veel mensen aan je club te 
binden en het te runnen als een bedrijf. De pr 
wordt ondersteund met een facebookpagina. 
“Elke like helpt de club aan een grotere bekend-
heid”, legt hij uit. Sempre Crescendo kreeg, net 
als alle andere verenigingen op het eiland Goe-
ree Overflakkee, te maken met teleurstellend 
amateurkunstbeleid van de gemeente. Bij de ge-
meentelijke herindeling wilden de lokale politici 
geen onderscheid meer maken in subsidiering 
en werd besloten om dit voor elke vereniging af 
te bouwen. “Voor ons betekent dit dat wij met 
ingang van 1 januari 2017 op de nullijn komen”, 
licht de voorzitter toe. “Wel is het mogelijk om 
projectsubsidies aan te vragen. Dat doen we 
dan ook zeker.” Onlangs werden de kosten van 

concoursdeelname voor een derde gedekt door 
zo’n gemeentelijke projectsubsidie. 

Zoals in meer regio’s hebben de reguliere muziek-
scholen op het Zuid-Hollandse eiland hun langste 
tijd gehad. “We zijn blij dat we betrokken zijn bij 
het reorganisatieproces van de muziekscholen 
op het eiland. Er ligt nu een gezamenlijk plan van 
alle verenigingen om een netwerk van zzp’ers te 
ondersteunen. Uitgangspunt daarvan is dat de 
vereniging de ledenwerving blijft doen en mu-
ziekinstrumenten verschaft aan de leerlingen. De 
muziekles zelf is een één-op-één afspraak tussen 
leraar en leerling. Maar zodra ze in september als 
leerling lid worden, nodigen we ze in het daarop-
volgende voorjaar uit om in het opleidingsorkest 

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging 

in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van de Koninklijke muziekver-

eniging Sempre Crescendo uit Middelharnis.

TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: AANLEVERING SEMPRE CRESCENDO

Sempre Crescendo ziet 
kansen in bedreigingen 

Sempre Cres-

cendo bij de 

opluistering van 

Koningsdag.
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mee te spelen.” Jaarlijks stromen er op deze 
manier ongeveer vijf nieuwe leerlingen in. Op 
dit moment telt de vereniging twintig leerlingen, 
waarvan er zestien in het opleidingsorkest spelen 
onder leiding van André Leer.
Als eerste divisie fanfare ligt de muzikale lat vaak 
hoog. Dat gaat zeker niet ten koste van de gezel-
ligheid. “Nee, juist het samen iets willen presen-
teren, zorgt voor de onderlinge binding. Bij ons 
staat de muzikant centraal, niet de prestatie van 
het orkest”, benadrukt Van Vliet die zelf ooit be-
gon op bugel en via cornet en trompet in het eu-
phonium zijn ultieme instrument vond. Dat de 
verenigingsbinding uitstekend is, bewijst wel de 
trend van op het honk terugkerende studenten. 
“Zelfs als ze er ver voor moeten reizen, komen ze 
weer bij Sempre Crescendo spelen. Dan heb je 
ze als club blijkbaar wel wat te bieden.”  
In 1965 werd het verenigingsgebouw in de as 
gelegd. Een regelrechte ramp, want ook alle 
bladmuziek inclusief de door oprichter Vletter 
gecomponeerde Feestmarsch ging in rook op. 
Anno 2015 resideert Sempre Crescendo in De 
Notenkraker, eigendom van de gemeente. “Het 

is sober maar functioneel. En we zijn de enige 
huurder, dus baas in eigen gebouw.”  

Sinds het 60-jarig bestaan voert de muziekver-
eniging het predicaat Koninklijk. “Op voor-

spraak van de burgemeester is onze aanvraag 
destijds toegekend door het kabinet van 
Koningin Juliana en daar zijn we nog steeds 
erg blij mee.” Na een grondige bestendigings-
procedure is het predicaat vorig jaar weer tot 
2039 verlengd. “Als muziekvereniging dien 
je van oudsher een maatschappelijk doel: het 
opluisteren van feestelijkheden en ceremonies 
als Koningsdag en Bevrijdingsdag. Het predicaat 
Koninklijk verwijst naar dit bestaansrecht”, 
vindt Van Vliet.  
 
Op dit moment dirigeert Albert-John Vervorst 
het A-orkest van de vereniging. “Dat doet hij al 
sinds 2010 en onder zijn leiding is het orkest 
flink gegroeid.” Een dirigent die in het verleden 
van grote betekenis is geweest, is Arie Stolk. Van 
Vliet: “Arie begon 35 jaar geleden bij fanfare De 
Hoop Stellendam, ook op Goeree-Overflakkee. 
Bij ons heeft hij zestien jaar gedirigeerd en we 
hebben ontzettend veel aan hem te danken. Hij 

beschikt niet alleen over een enorme vakkennis 
maar weet het ook zeer motiverend over het 
voetlicht te brengen.” Onlangs jureerde Arie 
Stolk Sempre Crescendo tijdens een concours. 
“Wel een saillant detail misschien. Maar ik denk 

dat we juist kritischer beoordeeld zijn door onze 
oud-dirigent dan dat we door hem bevoordeeld 
zijn, gezien zijn gedetailleerd commentaar van 
vier kantjes”, lacht de voorzitter. Stolk werd 
bij zijn vertrek gekozen tot erelid van Sempre 
Crescendo en blijft daardoor nauw betrokken bij 
de vereniging. 
Hoewel de fanfare het niet ambieert om uit 
te komen in de Concertdivisie, blijft con-
coursdeelname wel op de agenda staan. “Het 
samen toewerken naar een concours dient een 
kwaliteitsdoel. Je loopt er net iets harder voor 
als je weet dat je beoordeeld wordt”, vertelt Van 
Vliet, “Maar als je kijkt naar de revenuen dan 
ligt het meer voor de hand om je muzikaal te 
presenteren naar je eigen achterban, met mooie 
concerten en optredens. Dankzij een grote 
achterban en veel vrijwilligerswerk hebben we 
ons 125-jarig jubileumfeest in 2014 met alterna-
tieve fondsenwerving en crowdfunding kunnen 
bekostigen. 

Profiel
Naam: Koninklijke muziekvereniging Sempre 

Crescendo Middelharnis.  

Opgericht: 3 december 1889.

Aantal leden: 70.

Adres repetitielocatie: Verenigingsgebouw 

De Notenkraker, Juliana van Stolberglaan 17, 

Middelharnis.  

Website: www.sempremiddelharnis.nl.

Sempre Crescendo tijdens het MNHU-concertconcours in Zaandam vorig jaar.

‘ Door wegvallende subsidie- 
stromen moesten we op  
zoek naar een bypass’

61







Met een optreden in de stationshal van Utrecht 
Centraal vestigden enkele jonge muzikanten vorig 
jaar de aandacht op de Nederlandse kampioen-
schappen voor blazerssolisten van de KNMO, die 
op hetzelfde moment in de Fentener van Vlissin-
genzaal van het Utrechts Conservatorium gehoud-
en werden. Tijdens de Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen in TivoliVredenburg gaven het 
NS Harmonieorkest en de Tredegar Town Band uit 
Wales publieksvriendelijke concerten op openbare 
plekken in Utrecht. Twee voorbeelden van activi-
teiten die mede door ZIMIHC geïnitieerd werden. 
“We willen bij een evenement de verbinding 
aangaan met wat lokaal gebeurt. Zo’n evenement 
zorgt dan voor meer energie en beweging waardoor 
het resultaat groter wordt”, zegt Martine Spanjers, 
coördinator van ZIMIHC Maatwerk. 
Utrecht solliciteert sinds enkele jaren openlijk 
naar de titel klankstad van Nederland. Met de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen en de 
Nederlandse kampioenschappen voor blazerssolis-
ten heeft de Domstad al enkele evenementen van 
nationaal niveau binnengesleept. Met de European 
Championship for Wind Orchestras (ECWO) in 
2016, de tweejaarlijkse conferentie van de World 
Association for Symphonic Bands and 
Ensembles (WASBE) in 2017 en de European 
Brassband Championships (EBBC) in 2018 

profileert Utrecht zich de komende jaren ook op de 
internationale muziekkalender.  
Bij al die evenementen is ZIMIHC nauw betrok-
ken. In de rol van organisator, adviseur, coördinator 
of projectleider. “ZIMIHC biedt een podium aan 
amateurkunstenaars”, legt Martine uit. “Dat doen 
we onder meer door het organiseren van projecten 
en evenementen voor alle kunstdisciplines: van 
dans tot theater, van zang tot brassbands en van 
poëzie tot fotografie. Kleinschalige activiteiten, 
maar ook grote internationale evenementen zoals 
het Europa Cantat Festival of de European Brass-
band Championships. Al die activiteiten verbinden 
we met lokale initiatieven. Zo proberen we ook 
plaatselijke amateurs te prikkelen.”
In het programma van ZIMIHC neemt de akoes-
tische muziek de komende jaren een centrale rol 
in. Dat vertaalt zich in activiteiten rondom zang 
en blaasmuziek. “We werken aan een kalender 
van internationale activiteiten rondom zingen en 
blaasmuziek. Wanneer het gaat om blaasmuziek 
is er inmiddels een internationale agenda met 
in 2016 de ECWO, in 2017 de WASBE Confer-
entie en in 2018 de EBBC. Verder willen we in 
2021 opnieuw het zangersfestival Europa Cantat 
naar Utrecht halen.”
ZIMIHC wil dat het gastheerschap van een 
belangrijk muziekfestival ook bij de inwoners en 

Utrecht haalt de komende jaren enkele grote blaasmuziekevenementen in 

huis. Met de organisatie van allerlei nevenactiviteiten verbindt Zat Ik Maar In 

Hoog Catharijne (ZIMIHC) al die evenementen met de buitenwereld. “Want 

een blaasmuziekevenement behoort geen losstaand feestje te zijn”, zegt 

coördinator Martine Spanjers. Over hoe een professionele organisatie het 

thema publieksbereik benadert. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘Evenement mag geen 
losstaand feestje zijn’

Martine Spanjers: “We willen orkesten prikke-

len om op een nieuwe manier na te denken 

over publiek.”
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dagjesmensen tot leven komt. Utrecht moet tij-
dens al die evenementen bruisen van de muziek. 
Dat bereik je niet als alle deelnemende koren 
en orkesten zich opsluiten in concertzalen. De 
rolluiken moeten open. Vandaar dat ZIMIHC 
in de kantlijn van de diverse festivals met allerlei 
kleinere activiteiten de boer op gaat. “Met de 
ervaring van het Europa Cantat Festival in 2009 
heeft ZIMIHC gezien hoe belangrijk het is om 
rondom zo’n evenement de verbinding te leggen 
met de lokale kunst- en cultuurwereld. Door het 
ontwikkelen van een nevenprogramma krijgen ook 
plaatselijke orkesten de kans zich te laten zien op 
een podium met een internationaal randje. Door 
samenwerking met ECWO, WASBE, KNMO en 
WMC hebben we de mogelijkheid om orkesten 
uit het buitenland te koppelen aan orkesten in 
Utrecht. Zo kan er direct uitwisseling plaatsvinden. 
Denk daarbij aan een workshop met een dirigent, 
uitwisseling van kennis en ervaring wat betreft rep-
ertoire of educatie of simpelweg gebruikmaken van 
repetitiefaciliteiten. Ook gaat ZIMIHC samen met 
WASBE en WMC de mogelijkheden verkennen 
voor samenwerking met de KNVB in verband met 
het EK vrouwenvoetbal dat rond WASBE 2017 
plaatsvindt in Nederland.”
Het randprogramma vindt plaats in openbare rui-
mten van de stad, zoals het NS-station, Hoog Cath-
arijne, pleinen, parken en straten. Met het zichtbaar 
maken van blaasmuziek voor een breed publiek 
draagt ZIMIHC tevens bij aan de ontwikkeling en 
profilering van de sector. “Inzetten op een gedeelde 
passie biedt bovendien kansen op een stevige 
verbondenheid tussen internationale bezoekers en 
deelnemers en inwoners uit Utrecht”, zegt Martine. 
“Dit sluit ook aan bij het beleid van Utrecht Toer-
isme dat met de slogan Live like a local wil laten zien 
hoe makkelijk het is om je als bezoeker/deelnemer 
Utrechter te voelen.”

Om de herkenbaarheid bij het publiek te vergroten, 
promoot ZIMIHC alle activiteiten vanuit één 
beeldmerk met een afbeelding van een tuba in de 
vorm van de U van Utrecht. Martine: “Er gebeurt 
ontzettend veel in de wereld van de blaasmuz-

iek. Er worden concertprogramma’s gemaakt in 
samenwerking met sing-a-songwriters, cabaretiers 
en fotografen. Er zijn goede voorbeelden van 

educatieve projecten om kinderen enthousiast te 
maken voor het bespelen van een blaasinstrument. 
Maar wat de afgelopen decennia verloren is gegaan, 
is de vanzelfsprekendheid van orkesten om op 
straat te spelen. Door het gebrek aan zichtbaarheid 
is ook een deel van het publiek en het enthousi-
asme voor blaasmuziek verdwenen. Dit leidt ook 
tot een afname van het aantal mensen dat actief is 
bij orkesten. Dat is ontzettend jammer en daar wil 
ZIMIHC graag verandering in brengen.” 
Door in te zetten op nevenprogramma’s bij de inter-
nationale evenementen hoopt ZIMIHC een breed 
publiek (hernieuwd) kennis te laten maken met 
blaasmuziek. “We willen orkesten prikkelen om op 
een nieuwe manier na te denken over publiek en 
hoe je hen mee kunt nemen in je enthousiasme. Dat 
doen we door ze de kans te geven zich te presen-
teren op een manier die bij hen past en wellicht ook 
nieuw publiek brengt. ZIMIHC denkt daarbij altijd 
vanuit meer dan alleen blaasmuziek. Door alle 
kunstdisciplines binnen ZIMIHC een podium te 
bieden, zijn we voortdurend bezig om te denken 

in cross-overs en treden we buiten de gebaande 
paden. Dat kan, ook binnen de wereld van de 
blaasmuziek, voor een frisse wind zorgen.” 

‘We willen orkesten prikkelen 
om op een nieuwe manier  
na te denken over publiek’

Het NS Harmonieorkest tijdens een concert in de stationshal.

Deelnemers aan de NK voor blazerssolisten verrassen reizigers op Utrecht Centraal.  
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“De basis voor de bigband ligt bij onze moe-
dervereniging muziekvereniging Somerens 
Lust. Een vereniging die al meer dan 140 jaar 
bestaat”, begint de altsaxofoniste van de Jazz 
Academy te vertellen. “Destijds leefde er bij 
verschillende leden, een grotendeels hechte 
vriendengroep, de wens om naast het spelen 
in het harmonieorkest eens andere muzikale 
wegen te gaan bewandelen. Zo kwam het in 
2001 tot de oprichting van de Jazz Academy. 

De klassieke geboorte van een muzikaal idee: bij een borrel in de stamkroeg 

spreken enkele muziekvrienden af dat ze samen een bigband beginnen. Zo zag 

in 2001 de Jazz Academy in Someren het levenslicht. Een twintigkoppige formatie 

waarbij plezier, leergierigheid en vriendschap de boventoon voeren. Ontstaan uit 

het harmonieorkest van muziekvereniging Somerens Lust uit Someren. Dymphie 

Hoppenbrouwers vertelt erover. 
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Swingen dat het 
een lieve lust is

‘ We vinden het leuk om onszelf 
steeds meer de bigbandstijl  
eigen te maken’
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In korte tijd was de bezetting compleet.” 
De hechte band zorgt ervoor dat de muzikanten 
nog steeds veel plezier beleven aan de bigband. 
“We vinden het leuk nieuwe stukken in te stude-
ren om onszelf steeds meer de bigbandstijl eigen 
te maken en om bijzondere projecten te doen.”
Sinds maart 2015 staat er een nieuwe bandleider 
voor de Jazz Academy: Kees Kes. De in Eindho-
ven woonachtige trombonist studeerde aan het 
Amsterdams Conservatorium met als hoofdvak-
ken Bastrombone en Hafa-directie. Hij volgde 
dirigent Koen Wijnen op die medeoprichter was 
en ruim 13 jaar dirigent van de Jazz Academy. 
Kees Kes over zijn rol: “Koen heeft op een hoog 
niveau met deze groep gewerkt waardoor het 
voor mij heerlijk is om het stokje over te nemen. 
Ik ben in een warm bad terecht gekomen en ik 
vind het heerlijk om met deze club de verdere 
mogelijkheden op het gebied van repertoire te 
verkennen. Ik kijk er elke repetitie weer naar 
uit om met deze groep enthousiaste mensen te 
werken aan een mooi product.”
Dymphie: “Zoals zo vaak brengt een nieuw 
gezicht voor de band ook weer nieuwe impulsen 
met zich mee. Gelukkig zijn we een groep die 
altijd openstaat om te leren. Met Kees timmeren 
we graag aan de weg.”

Wat spelen jullie eigenlijk? Het bekende big-
bandwerk zoals de Glenn Miller stukken? “Ook, 
maar we spelen het liefst moderne bigband-
muziek en wijken als het even kan af van de 
gebaande muzikale paden”, vervolgt Dymphie 
enthousiast. “Zo spelen we stukken van Guus 
Meeuwis die ook door de New Cool Collective 
op cd zijn gezet. Verder staan er diverse pop- en 
rockachtige arrangementen op de lessenaar.” 
Bijzonder, aldus Dymphie, is dat de zangeres 
van de swingende formatie zowel speelt als zingt. 
“Onze vaste altsaxofoniste Cieleke legt tijdens 
optredens geregeld haar instrument neer, pakt 
de microfoon en neemt de rol van zangeres op 
zich. Dat doet ze op een professionele manier. 
Het publiek reageert altijd erg enthousiast op 
haar mooie, warme stem. Daarnaast kent de 

band een vaste, enthousiaste zanger (Hein), tot 
voor kort ook trombonist van de band. Duetten 
tussen Cieleke en Hein zijn een goede en verras-
sende combinatie.” 
De Jazz Academy is vooral lokaal bekend. “We 
treden in en om Someren geregeld op. Tijdens 
een sponsoravond of een bruiloft, een gezamen-
lijk kerstconcert van diverse verenigingen uit het 
dorp of tijdens Pinksteren. Ook zijn we zoveel 

mogelijk te zien bij 
grote lokale evene-
menten, bijvoorbeeld 
de Kennedy Mars. Een 
wandeltocht van 80 
kilometer waar duizen-
den mensen voor naar 
Someren trekken.” 
De Jazz Academy is 
vooral trots op haar 
‘eigen’ evenement. 
“Het Jazz Band Ball 

is inmiddels, na twee edities, een begrip in 
Someren. We noemen het ook wel de ‘swingende 
vooravond van kerst’. Onze bigbandmuziek staat 
centraal, een gevarieerd aanbod, voor ieder wat 
wils. Professionele regie, een dansgroep, backing 
vocals en een heleboel vrijwilligers maken dit 
evenement tot een professioneel geheel. Deze 
keer vond het Jazz Band Ball plaats op 11 decem-
ber in Hotel Centraal en het was wederom een 
groot succes.” 
Als het aan Dymphie ligt, blijft de Jazz Academy 
in beweging. “Ik zie wel wat in het meedoen 
aan een bigbandfestival. Daarmee geef je jezelf 
bloot voor een vakjury, maar het is volgens mij 
erg leerzaam en leuk om andere bigbands te 
ontmoeten en te weten waar je ongeveer staat 
op muzikaal technisch vlak. Daarnaast gaan we 

starten met de deelname aan workshops. Deze 
organiseren we gewoon zelf. Met een geschool-
de trompettist, saxofonist en trombonist in de 
vereniging is dat geen probleem. Het mooie van 
zo’n grote vereniging is dat iedereen daar dan 
ook belangeloos medewerking aan verleent.” 
Daarnaast staat de Somerense formatie open 
voor uitwisselingen. “Eens samen wat doen met 
een andere bigband. Dat lijkt ons een mooi doel 
om naartoe te werken in 2016. We hebben in het 
verleden al eens een uitwisseling gedaan met een 
bigband uit Katwijk. Leerzaam, gezellig en goed 
voor de motivatie.” 
De altsaxofoniste is tevreden over de bezetting. 
“Het is altijd gelukt om een volledige bezetting 
te hebben, mede doordat we een ‘filiaal’ van 
Somerens Lust zijn. Dat is ook de voorwaarde. 
Iedereen die wil meedoen, sluit in principe 
vanuit het harmonieorkest aan. Tenzij een plek, 
zoals de piano, moeilijk in te vullen is.” 
Een van de hoogtepunten uit het bestaan van 
Jazz Academy was de concertreis in 2011 naar 
Berlijn. “Dat hebben we destijds goed voorbe-
reid. Zo speelden we toen middenin de Berlijn-
se dierentuin. Heel bijzonder. Wat opviel: in 
Duitsland is de waardering voor orkesten groot. 
Uiteraard speelt tijdens een concertreis ook de 
teambuilding een grote rol. Het is goed om sa-
men te ontspannen en lol te maken. Dat komt de 
muziek alleen maar ten goede, is onze ervaring.” 
Somerens Lust bestaat nu uit meerdere onder-
delen: de harmonie, een slagwerkgroep en de 
Jazz Academy. Een vereniging met een palet aan 
muzikale kleuren.  

Informatie:  www.somerenslust.nl

‘ Iedereen die mee wil 
doen, sluit vanuit het 
harmonie orkest aan’
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NK Majorette
DATUM: Zaterdag 12 december.
LOCATIE: De Slagen, Waalwijk.
TECHNISCH PROGRAMMA: niveau 1: 1. Cyntha ten Barge (Desafio Em-
men), 86,3 pt; niveau 2: 1. Ezra Hansman (SDG Sint Jansklooster), 84,9 pt.
JEUGD 1: STERPARADE: 1. Saar Smolders (Younique Maasbree), 8,6 pt; AR-
TISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. Marit Penninkhof (Mizu Kampen), 83,05 pt; 

duo: 1. Ilse Meeder, Anouk Meeder (TSWB Etten:Leur), 78,75 pt; ensemble: 1. 
Veronique Hensbergen, Lien de Jong, Allison Schenk, Lisa van de Worp (Volharding 
Kampen), 78,1 pt; team: 1. B team Dreamflash Schijf, 78,05 pt. 
JEUGD 2: STERPARADE: 1. Britt Smulders (Vlijt en Volharding Alphen), 8,3 pt; 
ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. Anne Derks (Amor Musae Swifterbant), 
83,6 pt.; solo heren: 1. Janero Luchies (Desafio Emmen), 82,25 pt; duo: 1. 
Chloe Staes, Tess Moelands (St. Remi Baarle-Nassau), 86 pt; team: 1. Team Mizu 
Kampen, 83,6 pt; BASIS: ARTISTIEK PROGRAMMA: groep: 1. Groep The 
Starshines Sint Willebrord, 80,65 pt. 
JEUGD 1-2: ACCESSORIES: solo: 1. Anouck van Ewijk (De Volharding Deil), 
71,35 pt: duo: 1. Renée vd Heijden en Femke Schriks (Mèhlse Dörskes Meijel), 
65,55 pt; team: Younique Maasbree, 68,9 pt; groep: 1. B Groep Mèhlse Dörskes 
Meijel, 71,05 pt.
JEUGD 3: ACCESSORIES: solo: 1. Lindsay Haneveer (Doskonale Breda), 75 
pt; duo: 1. Amber Donkers, Lindsay Haneveer (Doskonale Breda), 72,2 pt; team: 1. 
Team Excelsior Zeilberg, 70,05 pt; BASIS: ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 
1. Fatima Diallo (Sint Cecilia Rijsbergen), 90,55 pt; duo: 1. Myrthe Mulders, Eveline 
Dingemans (Les Fleurs Stampersgat), 89,25 pt; ensemble: 1. Amy Sebregts, Bo van 
Overveld, Farhad Askarzada (Twinkle Stars Zegge), 79,95 pt; team: 1. Team B (Sint 
Cecilia Rijsbergen), 87,15 pt; MIDDEN: ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. 
Lindsay Haneveer (Doskonale Breda), 90,3 pt; TOP: ARTISTIEK PROGRAMMA: 
solo: 1. Myrthe Mulders (Les Fleurs Stampersgat), 81,05 pt. 

NK Majorette
DATUM: Zaterdag 19 december.
LOCATIE: De Slagen, Waalwijk.
TECHNISCH PROGRAMMA: niveau 3: 1. Marjola de Jonge (Desafio 
Emmen); 84,25 pt; niveau 4: 1. Esther van Tilburg (Sint Remi Baarle-Nassau), 
84,30 pt.
JUNIOR: ACCESSORIES: solo: 1. Femke de Bont (Reflex Breda), 80,50 pt.
JUNIOR BASIS: ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. Kim Verhees (The 
Fantasy Kids Rucphen), 85,00 pt; duo: 1. Ilone Wierks, Britt van Asch (De Volhar-
ding Deil), 83,50 pt; ensemble: 1. Iris Smeekens, Jouke Struijs, Sarah Tuijl (The 
Butterflies Rucphen), 83,60 pt; team: 1. Team Excelsior Zeilberg, 84,25 pt.

Het KNMO-kernteam majorette hield in het tweede weekeinde van december in Waalwijk de 

nationale titelstrijd. In datzelfde weekeinde zette het kernteam NBTA in Almere het NK Twirl Run-

ner-up op touw. De uitslagen.

FOTO’S: ANDRÉ KIL / DICK LIGT 

Uitslagen titelstrijd 
majorette en twirl

Amor Musae uit Swifterband viel in de prijzen tijdens het NK Majorette 

in Waalwijk. 

ALGEMEEN UITSLAGEN
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JUNIOR MIDDEN: ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. Eline Dokter 
(Volharding Kampen), 86,25 pt; duo: 1. Fabiënne Kremers, Danique Janssen (Con-
cordia Wanssum), 80,90 pt; team: 1. team A Unity Hoogerheide, 83,80 pt.
JUNIOR TOP: ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. Nina Vergouwen (TSWB 
Etten-Leur), 88,30 pt; duo: 1. Nina Vergouwen, Demi van Baal (TSWB Etten-Leur), 
85,05 pt; team: 1. A-team TSWB Etten-Leur, 82,30 pt.
SENIOR: ACCESSORIES: solo: 1. Shady van Gageldonk (Mobilé Bos-
schenhoofd), 74,10 pt; duo: 1. Shady van Gageldonk, Denise Roelands (Mobilé 
Bosschenhoofd), 78,45 pt; team: 1. Team Excelsior Zeilberg, 76,50 pt; groep: 
1. Reflex Breda, 77,15 pt; PARADE CORPS: 1. A-groep Mèhlse Dörskes Meijel, 
72,60 pt.
SENIOR BASIS: ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. Demi Geilvoet (Re-Crea-
tion Ossendrecht), 83,85 pt; duo: 1. Claudia Hermans, Fabiënne Hendrix (Star Light 
Elsloo), 85,20 pt; ensemble: 1. Femke Posthuma, Amy-Lynn Hunting, Evelien 
Jacobs, Marjolijn Stigter (Re-Creation Ossendrecht), 84,30 pt; team: 1. Team Union 
Nuland, 80,40 pt; groep: 1. groep The Fantasy Kids Rucphen, 82,55 pt.
SENIOR MIDDEN: ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. Corina Spaan 
(Twirlvereniging Infinity Elburg), 85,50 pt.
SENIOR MIDDEN: ARTISTIEK PROGRAMMA: duo: 1. Nikki van de Klun-
dert, Deveny Wiegeraad (Doskonale Breda), 87,05 pt; ensemble: 1. Fleur Bakker, 
Eline Dokter, Amber Engel (Volharding Kampen), 86,80 pt; team: 1. team A Noriam 
Arundo Chaam, 84,80 pt; groep: 1. Reflex Breda, 85,20 pt.
SENIOR TOP: ARTISTIEK PROGRAMMA: solo: 1. Esmée de Meulder 
(Expression Breda), 87,05 pt; solo heren: 1. Richard Spaan, Twirlvereniging 
Infinity Elburg, 86,40 pt; duo: 1. Cynthia Janssen, Melloney Janssen (Concordia 
Wanssum), 81,30 pt; team: 1. team B, Reflex Breda, 84,10 pt.

NK Twirl Runner-up 
DATUM: Zaterdag 12 december.
LOCATIE: Topsportcentrum, Almere.
SMALL TEAM TWIRLING: Juvenile Runner-up: 1. Arti Langeraar; Junior 
Runner-up: 1. Surprise Pijnacker; Senior Runner-up: 1. Vitality Alkmaar.
ENSEMBLE DANCE TWIRL: Juvenile Runner-up: 1. Wilhelmina Bedum; 
Preteen Runner-up: 1. Celebration Zwijndrecht; Junior Runner-up: 1. 
Accelerando Zwijndrecht; Senior Runner-up: 1. V.I.O.S. Kootstertille. 
SMALL TEAM DANCE TWIRL: Peewee Runner-up: 1. Inspiration Voor-
hout; Juvenile Runner-up: 1. Arti Langeraar; Preteen Runner-up: 1. K.N.A. 
Noordwijk; Junior Runner-up: 1. The Rainbows Roosendaal; Senior Run-
ner-up: 1. Spirit Alphen a/d Rijn.
LARGE TEAM: Preteen Runner-up: 1. Accelerando Zwijndrecht; Junior 
Runner-up: 1. Liberté Barendrecht; Senior Runner-up: 1. Flevo Twirling ’94 
Flevoland. 
POMPON TEAM JUNIOR RUNNER-UP: 1. Prins Hendrik Scheemda.

NK Twirl Runner-up 
DATUM: Zondag 13 december.
LOCATIE: Topsportcentrum, Almere.
TWIRLING 1 BATON: Peewee Runner-up: 1. Kimberley Mets (Spirit Alphen 
a/d Rijn).

TWIRLING 2 BATON: Preteen Runner-up: 1. Isabel van Bohemen (K.N.A. 
Noordwijk); Junior Runner-up: 1. Esmee van der Vliet (Imagination Helmond); 
Senior Runner-up: 1. Annemiek Wanningen (Advendo Nijverdal).
DUO TWIRLING: Preteen Runner-up: 1. Eva Helmink & Dianne Kerkhof 
(Celebration Zwijndrecht); Junior Runner-up: 1. Isabel Floor & Dione van der 
Greft (Illusion Waddinxveen); Senior Runner-up: 1. Anne Bierman & Jessica 
Knot (K.N.A. Noordwijk).
SUPER-X-STRUT: Preteen Runner-up: 1. Yanou Bekker (Libertatis Primitiae 
Brielle); Junior Runner-up: 1. Jessica Blankena (Twima Lettele); Senior Run-
ner-up: 1. Rianne Muggen (A.M.D.G. Beilen).
SOLO DANCETWIRL: Peewee Runner-up: 1. Marit Penninkhof (Mizu 
Kampen). 
DUO DANCETWIRL: Juvenile Runner-up: 1. Danique van Emmerik & 
Kirsten Koster (SV Omnia Aalsmeer); Preteen Runner-up: 1. Emma Heppen-
huis & Romy Kruyt (Accelerando Zwijndrecht); Junior Runner-up: 1. Manon 
Heppenhuis & Larissa Leensvaar (Accelerando Zwijndrecht); Senior Runner-up: 
1. Corina Spaan & Richard Spaan (Infinity Elburg).
TWIRLING 1 BATON: Preteen runner-up: 1. Ilse Gort (Accelerando 
Zwijndrecht); Junior runner-up: 1. Jytte de Graaf (K.N.A. Noordwijk); Senior 
runner-up: 1. Michelle Fijma (Imagination Helmond).
DANCETWIRL: Preteen Runner-up: 1. Lea Andrijevic (TOSS Spijkenisse); 
Junior Runner-up: 1. Jytte de Graaf (K.N.A. Noordwijk); Senior Runner-up: 
1. Sandra Haarbosch (Glitters Dance & Twirl Prinsenbeek).

Blijdschap bij majorette-/twirlvereniging De Wiebert Uden tijdens het 

NK Twirl Runner-up in Almere. 
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een 
extra katern opgenomen in Klankwijzer. 

Op de volgende pagina’s wordt  aandacht 
besteed aan specifiek op de brassbandsector 

gerichte onderwerpen. De redactie van dit katern 
voert een geheel eigen beleid.
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Onder de geselecteerde werken waren 
Hallelujah Chorus (uit Händel’s Messiah), 
overture tot Tancredi (Rossini), The Heavens 
are Telling (van Hayden’s Creation) en Squire 
Greenwood’s arrangement van de thema’s van 
Donizetti’s Lucrezia Borgia. De uiteindelijke 
winnaar was Mossley Temperance, een 10-per-
soons sterk saxhoornorkest onder leiding van 
William Taylor.

Eerste originele compositie
Dit zou goed het verhaal kunnen zijn voor de 
brassbandcompetitie voor de volgende 60 jaar tot 
de nationale kampioenschappen van 1913 waar 
een origineel werk van Percy E. Fletcher, Labour 
and Love, werd geselecteerd als testwerk. Hoewel 
nog sterk geschreven in de opera-stijl, met het 
ondertussen fameuze trombone recitatief, was 
het een sleutelmoment voor de ontwikkeling van 
het brassband repertoire. Dit leidde tot de eerste 
gouden eeuw van brassbandcomposities met een 
grote hoeveelheid muziek die werden gebruikt 
voor wedstrijden. Werken zoals Life Divine (Cyril 
Jenkins, 1921), Freedom (Hubert Bath, 1922), 

1853 is een groots jaar voor de brassbandwereld . Op maandag 5 september 1853 vond het 

inaugureel Belle Vue Brass Band Contest plaats in Manchester dat tegenwoordig bekend staat 

als de British Open Brass Band Championships. Acht bands betraden het podium met de kans 

om in de geschiedenisboeken te komen. Hun taak? Twee werken uitvoeren uit het bestaande 

brassbandrepertoire, wat in die dagen bestond uit bijna alléén orkestrale (meestal opera) tran-

scripties en selecties. 

TEKST: CHRISTIAN OVERHEAD 

Ontwikkeling van de 
brassbandmuziek 
door de eeuwen heen

Philip Sparke.

72

BRASSIN  O



en Lorenzo (Thomas Keighley, 1928), maar ook 
werken van gerespecteerde koor- en orkestrale 
componisten zoals Gustav Holst, Sir Edward 
Elgar, Sir Granville Bantock, Sir Arthur Bliss en 
Ralph Vaughan Williams.

Eric Ball
Ongetwijfeld was Eric Ball de eerste echte 
meestercomponist die, tussen 1935 en 1986, 
een bijdrage van bijna zestig werken toevoegde 
aan het repertoire. Zijn gevoel voor drama, 
romantiek en beheersing van de melodie, 
die hij ontwikkeld gedurende zijn jaren in 
het Leger des Heils, maakte zijn muziek zeer 
geliefd bij musici en luisteraars. Tot op de dag 
van vandaag, worden werken zoals Resurgam 
en Journey into Freedom nog steeds uitgevoerd 
door bands over de gehele wereld.

Gilbert Vinter, geniaal componist
De volgende grote ontwikkeling begon in de 
zestiger jaren met de muziek van een ander 
geniaal componist, Gilbert Vinter. Destijds 
was zijn benadering geheel anders dan de 
benadering van Eric Ball – hoekig, energiek 
en ritmisch. Eén specifieke innovatie was de 
inbreng van slagwerk; totdat Vinter diverse 
slaginstrumenten zoals woodblock, tam-tam, 
claves, bongos, xylofoon en vibrafoon intro-
duceerde was, tot dan alléén een base drum, 
trom en cymbaal in beperkte mate toegestaan 
op wedstrijden. Met het werk James Cook – 
Circumnavigator, werd voor het eerst een sol-
opassage voor slagwerk geïntroduceerd op de 
pauken. In hetzelfde jaar werd slagwerk voor 
de eerste maal toegelaten op de British Open 
met het verplichte werk Spectrum van Vinter.

Meer innovatie
De volgende tien jaar bracht meer innovatie. 
Componisten zoals Edward Gregson en Elgar 
Howarth veranderden het spel volledig. Gregson 
gebruikte als eerste ‘onregelmatige’ maatsoorten 
(5/8, 7/8, enz.), evolueerde de harmonische taal 
door clusterakkoorden, het gebruik van spiegel 
harmonie en polytonaliteit. Ook maakte hij 
gebruik van veel verschillende soorten dempers. 
Howarth’s invloed nam een andere vorm. Hoe-
wel een gerespecteerd componist, nam Howarth 
het besluit om te werken met componisten zoals 
Harrison Birtwistle, Hans Werner Henze en 
Derek Bourgeois, dat maakte hem één van de be-
langrijkste figuren in de brassband geschiedenis . 

Andere belangrijke werken uit deze tijd zijn 
de brassband stukken van Robert Simpson 

(Energy en Volcano), Heaton’s Contest Music 
en Golland’s Sounds, die beide werden gezien 
als te progressief voor het publiek van de de 
jaren ’70. Ze werden pas uitgevoerd in respec-
tievelijk 1983 en 1993….

Philip Sparke
In de jaren 80 was Philip Sparke de meest pro-
ductieve componist sinds Eric Ball en nog steeds 
is Sparke erg actief. Hoewel zijn compositief a 
London Overture en the Year of the Dragon niet 
bijzonder innovatief waren, waren ze wel meteen 
klassiekers. Ook kan John McCabe niet onver-
meld blijven! Zijn Cloudcatcher Fells (1985) 
wist hij op uitmuntende wijze het Engelse Lake 
District te verbeelden, een meesterwerk in elke 
zin van het woord.

Philip Wilby gebruikt de ruimte
In de composities van Philip Wilby, welke in de 
90-er jaren verschenen, werd het gebruik van 
ruimte en verschillende opstellingen geïntro-
duceerd. In Revelation (1995) wordt het orkest 
verdeeld in twee aparte ensembles, gescheiden 
door de slagwerksectie. Een choreografisch ele-
ment vormen de opkomende solisten welke op 
verschillende plaatsen verschijnen. Door deze 
wijze van componeren ontstaat meer vrijheid 
in de notatie; er zijn minder ‘secties’ maar meer 

groepen van verschillende instrumenten. Ook 
de verdeling binnen de cornetsectie (van 1 – 9 in 
plaats van solocornet, repiano, 2e en 3e cornet) 
treffen we nog regelmatig aan (ondermeer bij 
werken van Aagard-Nilsen).

Europese componisten doen intrede
En dan de 21e eeuw! Het is vrij logisch dat 
het werk, gecomponeerd voor de nationale 
kampioenschappen van Groot-Brittannië, Al-
bion, gebruik maakt van bijna alle technieken 
zoals hierboven beschreven. Een belangrijke 
ontwikkeling is het toelaten van niet-Britse 
componisten om te schrijven voor de nationale 
kampioenschappen van Groot Brittannië. De 
Belgische componist Jan Van der Roost werd 
de eerste Europeaan (en de eerste niet geboren 
Brit sinds Robert Farnon) om het verplichte 
werk te schrijven voor deze competitie. Dit 
werd het startmoment voor de componisten 
van het vasteland om de nieuwste innovaties 
vorm te gaan geven. 

Een belangrijke factor in het beschikbaar 
komen van werken van niet-Britse nationaliteit, 
vormen de Europese Brassband Kampioen-
schappen. De trend dat de compositie wordt 
geschreven door de componist wonend in het 
land dat de kampioenschappen organiseert. In 

Edward Gregson.
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2001 is dit voor de eerste maal het geval; Carl 
Rutti’s compositie Montreux Wind Dances. Er 
volgden vele schitterende werken zoals Spiriti 
(Thomas Doss, 2010), Audivi Media Nocte 
(Oliver Waespi, 2011), Myth Forest (Stig Nord-
hagen, 2013) en meest recent The God Particle 
(Rolf Rudin, 2015).

Meest innovatief
Kijkend naar de landen die de meest inno-
vatieve composities uitbrengen, zien we dat 
Noorwegen en Zwitserland leidend zijn. In 
beide landen zien we de vrijheid om te compo-
neren zonder geremd te worden door tradities. 
Echter, er is wel een opvallend verschil in stijl 
tussen deze twee moderne ‘giganten’. De Noor-
se composities zijn bijna altijd masterclasses in 
atmosferische schrijfstijl, terwijl de Zwitserse 
componisten talent hebben voor flair en een 

soort van muzikale tour-de-force. Beluister ter 
vergelijk het werk van Nordhagen en Waespi 
maar eens.

Natuurlijk heeft het Verenigd Koninkrijk nog 
steeds geweldige componisten. Simon Dobson, 
Gavin Higgins, Peter Meechan en Lucy Pank-
hurst om er maar een paar te noemen.
De eerste twee componisten hebben gepro-
beerd om de barrières af te breken tussen de 
brassband en andere genres. Dobson’s album, 
Euneirophrenia, bevat een opname van het 
werk, Symphony of Colours, waarin dub step, 
funk en punk onderdelen zijn verwerkt. In 
2015 ging voor de eerste maal een brass-
bandballet in première met de uitvoering van 
Higgin’s Dark Arteries. Een werk dat, zoals ook 
Pankhurst’s In Pitch Black, is herleid van de 
roots van de mijnindustrie. Op een bepaalde 
manier zetten deze componisten het werk 
voort wat door Elgar Howarth werd opgestart. 
Het zoeken van verbinden van de brassbandwe-
reld met de ‘buitenwereld’. 

De twee basisprincipes in muziek; harmo-
nie en ritme, zijn de laatste decennia dras-
tisch veranderd. Dit evolutionaire proces 
is ontegenzeglijk tot stand gekomen door 
componisten uit de orkestwereld. Zo heeft 
bijvoorbeeld John Pickard het gebruik van 
irrationele maatsoorten gebruikt in Eden (in 
navolging van Thomas Ades). De noemer 
in muziek is niet altijd een veelvoud van 2 

(4,6,8,12 etc) maar soms 10 of 12. Neem 
bijvoorbeeld een 3/10 maatsoort waarbij 3 
noten gespeeld worden in hetzelfde tempo 
als een quintuplet. Ook worden traditionele 
harmonieschema’s losgelaten en gestreefd 
naar ‘soundscapes’. Een prachtig voorbeeld is 
Aagaard-Nilsens’ voorbeeld Aubade (Dawn 
Songs of the fabulous Birds) waarbij Messiaens 
werk wordt nagebootst. Er is geen thema of ly-
rische solo passage maar meer een kakofonie 

van geluid die zich blijft ontwikkelen en doet 
denken aan een vogelgeluid.

Functie en plaats van het slagwerk
Een van de meest belangrijke wijzigingen in 
het repertorium komt door de toevoeging van 
slagwerk instrumentarium. Sinds de jaren 1960 
is dit de drijvende kracht achter veranderingen 
in harmonie en ritme. Steeds meer instrumen-
ten werden en worden nog steeds toegevoegd 
waarmee er steeds meer verschillende kleuren 
en timbres mogelijk zijn. Met als voorlopig 
ultiem voorbeeld The god Particle (1995) van 
Rolf Rudin dat werd geschreven voor de Euro-
pese Brassband Kampioenschappen. Het werk 
schrijft veel slagwerk voor: twee pauken sets, 
klokkenspel, xylophoon, twee vibraphones, en 
marimba naast het nodige ongestemde slagwerk. 
In totaal verdeeld over vijf apparte partijen. 
Hoewel uitgebreid wordt dit nergens storend. 
Een kenmerk van een groot componist. 

Wat betekent dit allemaal voor onze toekomst 
en de repertoireontwikkelingen? Op basis van 
bovenstaande kan geconcludeerd worden dat 
er eigenlijk ‘twee kampen’ van hedendaagse 
componisten zijn. De ene tak blijft proberen 
om muzikale grenzen te verleggen, en de an-
dere tak vertrouwt op eerdere tradities als een 
soort ‘neo-Ball-isme’. Beide kampen produce-
ren prachtige en bijzondere werken en variëteit 
is alleen maar goed voor de ontwikkeling van 
een bepaald genre. Het gevaar schuilt alleen in 

vervreemding van de beide kampen van elkaar. 
Muziek is, uiteraard, ontzettend subjectief. En 
iedereen maakt zich meer dan eens schuldig 
aan het veroordelen van muziek. ´Wat een 
slecht of saai stuk muziek…´! Dat mag uiter-
aard, maar het heeft geen zin om kritiek op een 
muziekstuk of componist te hebben die alleen 
voortkomt vanuit een stijlaversie. Hoe meer 
mensen dit realiseren, hoe beter dit is voor de 
brassbandbeweging!  

Oliver Waespi.

‘ Het gevaar schuilt alleen in 
vervreemding van de beide 
kampen van elkaar’ 
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Tickets voor EBK verdeeld 
De maanden november en december hebben weer diverse namen opgeleverd 

als het gaat om tickets voor deelname aan de Europese Brassband Kampioen-

schappen (EBK) in Lille.

België
Brassband Buizingen wist in Heist-op-den-Berg de zegereeks van Brass Band 

Willebroek te doorbreken. Met twee uitgebalanceerde uitvoeringen wist de 

band met dirigent Luc Vertommen op zowel het testwerk Trance  (Thomas 

Doss) en vrije werk Metropolis 1927 (Peter Graham) de hoogste score te be-

halen. De juryleden Jan de Haan, Alan Morrison en Mark Wilkinson beloonden 

de band met een totaalscore van 97,5% van de score.

Zwitserland
Dat het werk Trance  van Thomas Doss populair is, bleek ook in de hoogste divisie 

in Zwitserland; twee bands programmeerden het werk, waaronder uiteindelijke 

winnaar Valaisan Brass Band. Het plichtwerk in Zwitserland was de Triumph of 
Time van Peter Graham. Het niveau van de brassbands in Zwitserland ligt enorm 

hoog en er zijn jaarlijks diverse bands die in aanmerking komen voor de uitein-

delijke titel. Ditmaal wist Arsène Duc met succes zijn band naar de titel te leiden; 

men wist de juryleden op beide werken te overtuigen en zal het land vertegen-

woordigen in Lille. Winnaar van de editie 2014, Treize Etoilles, moest ditmaal 

genoegen nemen met een vierde plaats, terwijl Brass Band Bürgermusik Luzern 

teleurgesteld zal zijn met een vijfde plaats.

Zweden
Aan de zegereeks van Windcorp Brass Band lijkt maar geen einde te komen; ook dit 

jaar wist de band een ticket te verdienen door op zowel het testwerk (Dances and 
Arias - Edward Gregson) en vrije werk (Variations on an Enigma- Philip Sparke) als 

hoogste te scoren. Solna Brass eindigde net zoals in 2014 op de tweede plaats.

Denemarken
Voor de tweede maal op rij behaalde Lyngby-Taarbæk Brass Band de titel in De-

nemarken.  De samenwerking tussen de band en David Childs bleek ook ditmaal 

goed voor de titel. Met hun vertolking van het verplichte werk (Diadem of Gold 
- arr. Frank Wright) en vrije werk (Audivi Media Nocte - Oliver Waespi) behaalde 

de band 94,8 punten en bleef de nummer twee, Concord Brass Band, met 2,5 

punten ruim voor.

De compositie Trance van Thomas Doss is erg in trek. 

Abonnementenservice:
telefoon: 085 7600 237 (tijdens kantooruren)

e-mail: abonnement@bcm.nl
www.bcm.nl/pianist
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Update voorbereiding EBK 2018
ZIMIHC is al enige tijd met een klein team bezig met de voorbereidingen voor de EBBC in 2018. Deze worden gehouden in TivoliVredenburg in Utrecht. De 

solistencompetitie zal voornamelijk plaatsvinden in het Conservatorium in Utrecht.

Afgelopen jaar heeft ZIMIHC samen met inhoudelijk adviseur Wolter Lommerde het inhoudelijk plan en de uitgangspunten voor het evenement geformuleerd, 

begrotingen gemaakt en de locaties vastgelegd. In deze fase is ZIMIHC volop bezig met de fondswerving en de eerste toezeggingen zijn binnen. Daarmee kun-

nen we nu ook gaan focussen op de inhoudelijke zaken, zoals keuze van de componisten voor de verschillende testpieces, het invullen van de programmering 

en de uitgangspunten bepalen voor het nevenprogramma. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van de stad, sector en de liefhebbers. 

ZIMIHC stelt voor EBBC2018 een klankbordgroep in, met vertegenwoordigers uit de hafabra-sector en de gemeente Utrecht, om de organisatie van het project 

te voorzien van feedback. Belangrijk ijkpunt is de general meeting van de EBBA tijdens de EBBC in Lille, begin mei van dit jaar. Dan presenteert ZIMIHC de 

plannen ook inhoudelijk.

Ondertussen gebruikt ZIMIHC de internationale blaasmuziek evenementen die in 2016 en 2017 in Utrecht plaatsvinden als aanjagers voor de EBBC2018 

onder de noemer Utrechtbrass. In februari wordt de website www.utrechtbrass.nl gelanceerd. ZIMIHC is betrokken bij het fringe programma van de Europese 

Championships for Wind bands (ECWO) die in mei in TivoliVredenburg plaatsvinden en de WASBE-conferentie die in de zomer van 2017 in TivoliVredenburg 

gehouden wordt. ZIMIHC heeft nauw contact met de organisaties van deze evenementen en probeert actief linken te leggen met de Nederlandse Hafabra-sec-

tor zoals NBK, WMC en KNMO en de stad Utrecht. 

Erik Janssen dirigeert  Europese 
Jeugd Brassband in Lille
Luc Vertommen is door de winst met Brassband Buizingen tijdens de Belgische nationale kampioen-

schappen niet langer beschikbaar om de Europese Jeugd Brassband te dirigeren tijdens de komende 

Europese Brassband Kampioenschappen in Lille. De organisatie heeft nu Erik Janssen benoemd 

om de plaats van Vertommen in te nemen. EBBA is er trots op om zo’n uitstekende dirigent voor dit 

ambitieuze orkest.  Het belooft een vol en uitdagend programma te worden voor de band. Erik Janssen 

is direct aan de slag gegaan met het samenstellen van een mooie repertoirelijst, waarbij de nadruk 

op de Franse componisten zal liggen.  Met tenminste zes optredens krijgt het orkest ruim voldoende 

mogelijkheden om zich te presenteren. 

Testwerken  
EBK bekend
EBBA heeft de details bekendgemaakt voor de 

39e editie van de Europese Brassband Kampioen-

schappen (EBK) eind april in de Franse stad Lille.

Voor de championshipsection is het werk Fraternity 

van de hand van componist Thierry Deleruyelle. Het 

werk bestaat uit zeven delen die zijn geïnspireerd 

op één van de belangrijkste gebeurtenissen in 

de geschiedenis van de mijnbouw - de ramp van 

Courrières, nabij Lens in Noord Frankrijk. Dit betrof 

de grootste mijnbouwramp in de geschiedenis van 

Europa, waarbij 1099 mijnwerkers het leven lieten 

op 10 maart 1906. Thierry Deleruyelle, afgestu-

deerd aan het Conservatoire National Supérieur 

de Musique de Paris, heeft verschillende prijzen 

voor verschillende composities gewonnen en is 

momenteel hoogleraar percussie en orkestratie 

aan het Douai Conservatoire in Noord-Frankrijk.

Voor de Challenge-Section is het werk Samson 

van de hand van Rodolphe Schacher verplicht. Het 

werk beschrijft op symfonische wijze de aspec-

ten op het Bijbelse karakter van Samson en de 

avonturen en het verkennen van de belangrijkste 

thema’s van het geloof, heldendom, liefde, verraad 

en wraak. De Frans-Zwitserse pianist en componist 

Rudulphe Schacher studeerde in Geneve en Zürich 

en behaalde vijf eerste prijzen bij het Conserva-

torium van Parijs. Hij publiceerde verschillende 

orkestwerken, waaronder veel voor kinderen, en 

heeft een passie voor het schrijven van filmmuziek.

Beide werken zullen, conform de regels, acht 

weken voor de aanvang van het evenement 

beschikbaar zijn voor de deelnemende bands.

Erik Janssen leidt dit voorjaar de Euro-

pese Jeugd Brassband. 

Oliver Waespi schrijft testwerk WMC 2017
Oliver Waespi schrijft het verplichte werk schrijven voor de wereldkampioenschappen brassband tijdens het 

Wereld Muziek Concours  op 8 en 9 juli 2017 in Kerkrade. De uitnodiging kreeg de componist tijdens de 

uitreiking van de BUMA Brass Awards. Deze ontving hij voor zijn veelomvattende bijdrage voor deze sector.
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Line-up Vlaamse Open 
Waar menig evenement moeite heeft om een mooi deelnemersveld te 

presenteren, heeft de organisatie van het Vlaams Open Brassband Kampi-

oenschap een prachtige line-up voor hun evenement dat in april 2016 in 

Mechelen voor de zesde maal plaatsvindt. 

Voor de A-afdeling dient een nieuw werk van Ludovic Neurohr als testwerk. Deze 

concertprelude probeert de sfeer te vatten van het moment net voor het optreden, 

terwijl de band nog in de coulissen staat (Behind the curtain). Iedereen is nerveus 

en probeert zich te concentreren op de technische en muzikale moeilijkheden. Iets 

verderop in het stuk hoor je dat de muzikanten, nog steeds in de coulissen, wat 

zelfvertrouwen beginnen krijgen. En op het einde komt het moment dat de band op 

het podium stapt, klaar om de ‘winning performance’ te geven.

De Zwitserse componist en finalist van de European Composer’s Competition 2015, 

Ludovic Neuhror, schreef dit werk op vraag van de organisatoren van het VOBK voor 

afdeling A.

De B-afdeling krijgt ook te maken met een nieuwe compositie als testwerk; Log Out  
van Johan Evenpoel. Een stevig stukje muziek met voldoende elementen voor de 

bands om zich te onderscheiden.

Voor de C-afdeling dient het werk Light van Frederick Schjelderup als testwerk. Het 

in 2008 gecomponeerde werk omvat melodische thema’s, technische passages 

en solo’s. Het hoofdthema werd aangeleverd door twee vrienden van de Noorse 

componist Fredrick Schjelderup.

De D-afdeling mag haar tanden in een nieuwe compositie van Stan Nieuwenhuis 

bijten; Overture Noir.  Deze donkere muziek roept een angstige, chaotische en ver-

drietige wereld op, in de nadagen van de terroristische aanslagen op 13 november 

2015 in Parijs. Het thema start bij de bassen en naarmate het stuk vordert, wordt de 

muziek nerveuzer en chaotischer. Het dissonante eindakkoord geeft een onzekere 

toekomst aan. De Belgisch-Nederlandse componist en winnaar van de European 

Composer’s Competition 2015, Stan Nieuwenhuis, schreef dit werk op speciaal  

voor deze afdeling.

Deelnemers 

A-Afdeling: Brassband Schoonhoven A (NL), Brassband Buizingen (BE), 

Brassband De Wâldsang (NL), Brassband Heist (BE), Festival Brassband (BE), 

Kortrijk Brassband (BE), Oberaargauer Brass Band (CH) en YBB NRW (DE).

B-Afdeling: Brass Band 

Sursilvana (CH), Brassband De 

Spijkerpakkenband Opsterland 

e.o. (NL), Brassband Merum (NL), 

Brassband Scaldis (BE), Mercator 

Brass Band (BE).

 C-Afdeling: Brassband De 

Bazuin B Oenkerk (NL), Brass-

band Constantijn Huygens (NL), 

Brassband David Zwolle (NL), 

Brassband Gloria Dei (NL), Bürger-

musik Untereggen (CH), Koninklij-

ke Brassband De Grensbewoners 

Smeermaas (BE), Namur Wallonia 

Brass Band (BE) en Youth Brass 

Band of Upper Austria (AT).

D-Afdeling: Brassband Harp 

en Luit (NL), Brassband Leest 

(BE), Brassband Lembeek (BE) 

en Coppull and Standish Brass 

Band (UK).

Rory Boyle ontvangt onderscheiding voor compositie
Het werk Muckle Flugga van componist Rory Boyle heeft de British Composer Award gewonnen. De British Academy of Songwriters, Composers  and Authors 

(BASCA) kent Boyle voor de tweede maal een award toe. Eerder ontving hij de onderscheiding voor zijn compositie Kaspar Hauser, Child of Europe (in de categorie 

Stage). Boyle’s naam prijkt nu naast onder meer Simon Dobson, Lucy Pankhurst en Nigel Clarke.

Boyle op zijn beurt is erg blij met de Award en was verrast om op de shortlist van BASCA te staan. Hij ziet de Award als een erkenning voor zijn werk en is gaf aan 

dat het erg veel voor hem betekent.

De winnende compositie deed nogal wat stof opwaaien tijdens de Europese Brassband Kampioenschappen in 2014. Het werk was verplicht voor de kampioens-

bands en de reacties uit de deelnemende bands waren, in bedekte termen, niet juichend. Met name de instrumentatie leverde diverse bands problemen op. 

Uiteindelijk haalde Brass Band Willebroek met deze compositie het hoogste aantal punten (97 punten).

De Wâldsang is een van de Nederlandse deelnemers aan de Vlaamse Open.
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Hoewel de dichtstbijzijnde brassband meer dan 40 kilometer ver weg repeteert, 

herbergt ook het voormalige eiland Wieringen echte brassbandliefhebbers. RTV 

Noordkop heeft een wekelijks radioprogramma met de veelzeggende titel Top-

Brass en er worden met enige regelmaat brassbandconcerten georganiseerd. 

TEKST: ALEXANDER ZWAAN • FOTO’S: MIEKE VISSER

Nico Visser: waar  
passie toe kan leiden

Nico Visser in de studio van RTV Noordkop. 
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Wanneer ik bij Nico Visser binnen stap, ligt een 
map op tafel met posters en programmaboekjes. 
Daarnaast staat een euphonium, een oud beestje. 
“Voor een prikkie op de kop getikt”, vertelt Nico. 
“Om te ervaren wat het is om op een koper-
blaasinstrument te spelen.” Vreemd eigenlijk dat 
je ooit saxofoon bent gaan spelen. Nico weet ook 
niet meer waarom hij die keuze heeft gemaakt en 
zo zitten we gelijk midden in het gesprek.
Vanaf de start van de lokale radiozender in 1990 is 
zijn schoonvader, Dirk Leen, co-presentator van 
een jazzprogramma. Al snel ontstaat het idee voor 
een eigen programma met HaFaBra-blaasmuziek, 
waarbij het zwaartepunt ligt bij de brassbandmu-
ziek. TopBrass is geboren. In 2009 volgt Nico hem 
op als presentator en samensteller van het dan 
tweewekelijkse programma en zodra er ruimte 
komt in de programmering besluit Nico een 
wekelijkse uitzending te gaan maken.

Nico krijgt de liefde voor de koperklanken met 
de paplepel ingegoten. Met zijn ouders is hij vaak 
op pad om concerten te bezoeken en vooral de 
brassbandconcerten en -festivals van de VARA 
zijn favoriet. De verkiezing van VARA’s Brassband 
van het Jaar is in de zeventiger en tachtiger jaren 
van de vorige eeuw de voorloper van onze huidige 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen. 
Vanzelfsprekend wordt hij lid van de plaatselijke 
fanfare, maar die actieve periode ligt inmiddels al 
lange tijd achter hem. De liefde voor de brassband 
blijft en wordt omgezet in een behoorlijke ver-
zameling platen en cd’s waaruit hij put tijdens de 
voorbereidingen op zijn radio-uitzendingen.  
“Ik heb altijd wel een aantal ideeën voor de uit-
zending, maar ik wil me niet helemaal vastleggen 
en daarom wordt er tijdens de uitzending nog wel 

eens het een en ander geïmproviseerd. Soms speel 
ik in op thema’s uit de actualiteit, soms kijk ik of 
iemand iets heeft om in de uitzending te vertellen 
en dan bel ik hem of haar. Bijzonder vond ik het 
programma waarin een tweetal leden van Soli 
Brass Leeuwarden te gast waren. Het maakt Top-
Brass interactiever en zo ontstond ook het idee 
voor een concert.”

Theater het Vikingschip in Den Oever blijkt een 
prima locatie voor een eerste concert, dat in mei 
2013 plaats vindt. De zaal heeft een goede akoes-
tiek voor koren en orkesten en is met veel inzet 

door de inwoners van Wieringen gerealiseerd. 
Nico heeft het gehele concert georganiseerd, met 
steun van zijn Mieke. Inclusief het lenen van een 
aantal pBones voor een groep jeugdige blazers, die 
de avond mogen aftrappen. Daarna is het Alkmaar 
Brass die als eerste het podium betreedt. Nico viert 
zijn verjaardag en zijn ouders en verdere familie 
worden op een heus concert getrakteerd. “Mijn 
ouders reizen niet meer zo makkelijk, dus haal ik 
de brassbands nu naar ze toe.”
En het blijft niet bij een concert want afge-
lopen oktober werd al weer het vijfde Viking 
TopBrass concert gehouden. Inmiddels heb-
ben gerenommeerde bands als Amsterdam 
Brass, Kunst naar Kracht De Goorn en Back-

um Brass de weg naar Den Oever gevonden. 
De presentatie van de concerten doet hij op zijn 
eigen manier en dat kan soms verrassend zijn. Zo 
kun je als dirigent of muzikant zomaar bevraagd 
worden naar jouw gevoel bij de muziek of andere 
kwetsbare onderwerpen, die bij een mediatrai-
ning snel aan de kant zouden worden gezet. Het 
karakteriseert de gastheer en presentator die 
achter in de zaal zijn eigen kunst exposeert. Het 
creatieve proces is wat hem drijft en gelijk zo 
interesseert bij anderen. Al een aantal malen heeft 
hij zijn houtsculpturen kunnen exposeren, meestal 
gemaakt van naaldhout dat hij verzamelt bij een 
verdronken bos in Midden-Zweden. “Wat ik vind 
bewerk ik niet. Ik zie er iets in en als anderen er iets 
anders in zien is dat prima. Mijn toevoeging is de 
wijze waarop ik ze samenvoeg en presenteer.” Als 
gids neemt hij mensen mee het dichtbij gelegen 
Wad op en komt zo op het idee de zonnewende te 
beleven op het Wad. “In het pikkedonker gingen 
we overboord. Best een eng idee, maar de zonsop-
komst werd een prachtige spirituele ervaring. Ook 
voor de routiniers onder de wadlopers.”  

Een grote wens gaat in vervulling als het contact 
met De Wâldsang leidt tot een heus studieweek-
end van de band voorafgaand aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in 2014. Rieks van der Velde 
spreekt met veel waardering over de ontvangst 
en de manier waarop Nico vanuit een groot 
enthousiasme het complete weekend de band in 
de watten legt en ook in 2015 is de band weer aan 

deze kant van de Afsluitdijk te vinden. Tijdens de 
Viking TopBrass concerten doet de band iets terug 
voor haar gastheer en Rieks laat het publiek horen 
waarom een brassband het in zich heeft om als een 
waar kerkorgel te klinken.  
En Nico kennende zijn er al weer nieuwe plan-
nen: dit keer een heus brassbandfestival met 
bands uit alle divisies ergens in de aanloop naar 
het Nederlands Kampioenschap. En wie weet, 
lukt het hem ook dit keer. In ieder geval is er 
door de passie van een man een mooi podium 
voor de brassband-muziek bij. TopBrass is te 
beluisteren op dinsdagavond tussen 8 en 9 uur 
via RTV Noordkop, Ziggo digitale radio kanaal 
918 of www.noordkopradio.nl. 

‘Er wordt tijdens de uitzending 
wel eens geïmproviseerd’

Jeugdige pBone-spelers tijdens Viking TopBrass concert.
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Welke invloed heeft een kampioenschap op een brassband? Om die reden 

nemen we contact op met de Vlaming Luc Vertommen, dirigent van de nieuwe 

Belgische Kampioen Brassband Buizingen. Allereerst om hem te feliciteren en 

verder om te informeren wat er allemaal verandert of juist niet verandert na een 

kampioenschap. Vertommen vertelt honderduit over de geschiedenis, zijn eigen 

start als jonge dirigent, ontwikkelingen in de Vlaamse maar ook Nederlandse fan-

fare- en brassbandwereld en natuurlijk over Brassband Buizingen. 

TEKST: HENK VAN DER MEULEN • FOTO’S: VLAMO

Hoe een Belgische 
fanfare een  
topbrassband werd
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Brassband Buizingen door de jaren 
Brassband Buizingen is al een lange tijd een 
vaste waarde binnen de Vlaamse, Belgische en 
misschien Europese brassbandbeweging. De 
Brassband komt in 1975 voort uit een omvor-
ming van fanfare Union uit Buizingen. Deze 
fanfare ontstond binnen een porseleinfabriek in 
Buizingen, aan de zuidkant van Brussel. Vroeger 
werd er in de porseleinfabriek gezongen, maar 
omdat steeds meer Franstaligen medewerkers 
in het zuiden van Brussel kwamen werken werd 
samen zingen in twee talen te moeilijk. En de 
oplossing bleek voorhanden in de oprichting van 
een fanfare. Deze ontwikkeling van omvormingen 
van fanfares naar brassband zien we in de jaren ’70 
meer in Vlaanderen. In de streek van de Stad Hal-
le (Buizingen is een deelgemeente van Halle) en 
in de streek tussen Brussel en Leuven werden ook 
in Alsemberg en Lembeek brassbands opgericht 
door enkele brassbandpioniers. Ook Brassband 
Midden-Brabant uit Nossegem (de noordkant 
van Brussel) ontstond uit een bestaand fanfareor-
kest. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot! 
Brassband Union Buizingen was in de periode 
1978 tot begin jaren 1990 een vaste waarde in de 
hoogste afdeling van de Vlaamse Brassbandkam-
pioenschappen. Brassband Buizingen (Union is 
ondertussen uit de naam verdwenen) participeert 
in die periode aan wedstrijden zonder de ambities 
of de mogelijkheden om mee te strijden voor de 
nationale titel. In de beginperiode van de Vlaamse 
brassbandbeweging was het vooral Brassband 
Midden-Brabant die de toon zette.

De ontwikkelingen van Luc Vertommen
Luc Vertommen mag als twintiger in 1992 de 
directie nemen over Brassband Buizingen. Hij 
heeft dan al een stevige staat van dienst en is zeer 
‘besmet’ met het brassbandvirus. Hij speelde al 
vanaf jeugdige leeftijd cornet in Brassband Mid-
den Brabant en later bij Brassband Willebroek. 
Brassband Buizingen was in 1992 aardig in het 
‘slop’ geraakt. De band heeft een onvolledige 
bezetting, in een mix van zeer uiteenlopende ge-
neraties en is tenslotte ´afgezakt´ naar de tweede 
afdeling. Net afgestudeerd aan het Lemmensin-
stituut in Leuven mag de jonge en ambitieuze 
Vertommen proberen nieuw leven in Brassband 
Buizingen te blazen. Hij krijgt de trein met enke-
le ´vaste waarden´ weer op de rails en neemt met 
succes deel aan de kampioenschappen van 1993 
en 1994 in de tweede afdeling. Het eerste jaar 
wint Brassband Buizingen slechts nipt van een 
Waalse band.
In die tijd zijn er een tweetal bands die een 
jarenlang abonnement op het Belgisch Kam-

pioenschap lijken te hebben. Eerst Brassband 
Willebroek onder leiding van Frans Violet en 
later Brassband Midden Brabant met Benny 
Wiame hebben jarenlang een stevige hegemonie. 
De brassband kaarten zijn in België de laatste 
jaren toch door elkaar geschud. De zegereeksen 
van deze clubs worden steeds regelmatiger on-
derbroken door de Noordlimburgse Brassband, 
Festival Brassband en drie keer door Brassband 
Buizingen. In 2015 behaalde Brassband Buizin-
gen haar derde titel met de winst zowel op het 
plicht-, als het keuzewerk. Met een fenomenale 
Trance (Thomas Doss) als plichtwerk en een 
continentale première van het spectaculaire 
Metropolis van Peter Graham bleef Brassband 
Buizingen, Brassband Willebroek voor en mag 
het België vertegenwoordigen op de Europese 
Kampioenschappen in Lille, Frankrijk in 2016.
 
Het collectief
In bovenstaande wordt geschetst hoe de fanfare 
Union uit Buizingen een brassband wordt en 
hoe Buizingen langzaam naar het moment 
toegroeit dat ze anno 2015 zowel het keuze- als 
het plichtwerk mocht winnen op de laatste 
kampioenschappen. Dat is een proces en daar 
zitten een aantal groeistappen in. Welke zaken 
veranderde de jonge maar ambitieuze dirigent 
bij Brassband Buizingen om de eerste stappen 
op weg naar dit succes te kunnen zetten? 
Vertommen zet uiteen. “Kort samengevat? 
Mooie muziek maken, met een goed collectief 

en veel respect voor elkaar. Als je groei en ver-
betering wil realiseren binnen een orkest moet 
je streven naar stabiliteit, veel geduld hebben en 
hard werken. Ik zou elke beginnende dirigent 
willen adviseren: neem daar de tijd voor! De 
eerste opdracht voor Brassband Buizingen en 
mijzelf in 1992 was een vaste bezetting bij elkaar 
krijgen. We zochten niet alleen goede muzikan-
ten maar ook zoveel mogelijk ‘gelijkgestemde 
zielen’ die voor hun orkest door het muzikale 
vuur willen gaan en hiervoor de nodige tijd 
willen vrijmaken. Dat laatste is minstens zo 
belangrijk zeker in een kwetsbare orkestvorm 
zoals de brassband waarbij groep en individu 
even belangrijk zijn. Dat is in de basis een soort 
filosofie: iedere repetitie en concert proberen 
om zo mooi mogelijk te spelen en het allerbeste 
van jezelf geven. Juist op die momenten dat de 
motivatie even niet 100% is omdat je ziek of 
moe bent. Onderdeel zijn van een collectief, of 
‘being a bandsman’, in plaats van een individu, is 
in deze snelle, geïndividualiseerde, consumptie 
maatschappij niet makkelijk. Het is de taak van 
iedereen maar zeker van een dirigent om alle 
dertig musici te boeien en daarbij te helpen.” 

De principal van toen als tweede van nu…
Grootste verschil van de jaren 90 ten opzichte 
van nu is absoluut de kwaliteit van het individu 
maar daarmee ook de kwaliteit van het geheel. 
Die is in 25 jaar drastisch verbeterd. Muzikan-
ten worden steeds beter opgeleid en daarom 
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heeft Brassband Buizingen in de loop der jaren 
steeds betere spelers aan de bezetting kunnen 
toevoegen. Gelukkig zonder de eigen identiteit 
te verliezen. Heel veel basisspelers en vaste 
waarden van brassband Buizingen zijn gebleven 
maar op een andere plek. Bij wijze van spreken: 
de principal euphonium van toen is de tweede 
bariton van nu. Die versterking van de binnen-
partijen (tweede rij cornet, tweede stemmen of 
tutti blazers), dat komt de algehele kwaliteit ten 
goede. Brassband Buizingen is er bijzonder trots 
op dat ze nu solisten in het orkest heeft, die overal 
ter wereld als gastsolist of als medespeler worden 
gevraagd. Vertommen: “hoe dan ook de grootste 
uitdaging voor orkesten, en zeker met bovenge-
middeld goede muzikanten blijft het collectief. 
Wanneer muzikanten beter worden, krijgen ze 
meer muzikale activiteiten. Een orkest moet altijd 
zoveel mogelijk samenspelen om een goed collec-
tief te worden dat mooie muziek kan maken.”

Brassband vitaminen
Een andere wijziging die Vertommen doorvoer-
de was de introductie van ‘muzikale voorbeel-
den’. Vertommen: “ik vond en vind het nog 
steeds belangrijk om een artistieke verrijking 
mee te geven. Die hebben altijd gewerkt als een 
soort brassband-vitaminen, niet alleen voor de 
musici maar ook voor zeker voor mijzelf !” Ver-
tommen liet het orkest werken met ‘de allerbes-
te’ koperblazers uit de hele wereld maar werkte 
ook samen met vele brassbanddirigenten en uit-
eenlopende componisten en arrangeurs. De lijst 
van gastsolisten op uiteenlopende instrumenten 
op concerten of cd producties is eindeloos. “Je 
bijvoorbeeld als cornettist kunnen spiegelen aan 
een Roger Webster, Richard Marshall of David 
Daws is ongelofelijk belangrijk. Alle muzikanten 
in het orkest konden door een samenwerking 
een voorbeeld horen, een soort ‘norm’ bepalen. 
Daar moet je in investeren, een proces van jaren 
en jaren, maar nu hebben we muzikanten binnen 
onze gelederen die soms evengoed zijn als deze 
gastsolisten of zelf gastsolist zijn”, aldus Vertom-
men. Op dit punt wordt Luc Vertommen ook 
wat kritisch op de brassbandmaatschappij. “Ik 
stel vast dat te weinig brassbands profijt trekken 
uit dit idee van ‘kwaliteitsvolle voorbeelden’. Sa-
menspelen met het plaatselijke zangtalent is leuk 
en uiteraard ook belangrijk voor bijvoorbeeld 
publieksbinding maar heeft weinig tot geen 
voorbeeldfunctie voor de brassband muzikant. 
Dit gebeurt veel te weinig. Ook het kunnen 
werken bij Brassband Buizingen met brassband 
voorbeelddirigenten als Peter Parkes, Richard 
Evans of Howard Snell en componisten als Johan 

Evenepoel, Edward Gregson of Nigel Clarke 
zijn ‘eye-openers’ en zijn altijd vitaminen voor 
iedereen geweest.”

Het bloed van de brassbandbeweging
“Wedstrijden zijn de adem en het bloed van de 
brassbandbeweging”, aldus Vertommen. “Elke 
keer weer is dit voor muzikanten en dirigent een 
motivatie om keihard te werken aan, als je geluk 
hebt, schitterende muziek, en soms bij een goed 
resultaat levert een wedstrijd ‘exposure’ op.” Het 
is echter wel hard werken, aldus Vertommen. “Je 
spendeert eindeloos veel uren aan de twee keer 
een kwartier muziek voor een kampioenschap, 
dat is wel eens jammer en gaat ten koste van het 
andere concertrepertoire. Als de concourswerken 
niet zo moeilijk waren dan kon de voorbereiding 
met minder tijd toe maar die kans is natuurlijk wel 
heel klein.” Vertommen waarschuwt: “wedstrijden 
zijn een belangrijk element maar een orkest mag 
niet geobsedeerd raken door wedstrijden. Plan 
ook andere manieren om het orkest te presen-
teren door bijvoorbeeld concerten, festivals of 
opnames. We proberen ook de wedstrijdvoor-
bereidingen intenser te maken door de voor-
bereidingsperiode in te korten. Met Brassband 
Buizingen beperken we het aantal wedstrijden op 
drie, wat al veel is, en hebben we ons in de afgelo-
pen 20 jaar zo breed mogelijk georiënteerd. Van 

cd-producties met Vlaams historisch repertoire 
tot concerten met koren, het Requiem van Fétis, 
cantates van August De Boeck en een opera van 
Glenn Desmedt. Weg uit het soms enge cocon van 
de brassbandwedstrijd, dat is belangrijk!”, aldus 
een bevlogen Vertommen. Deze aandacht voor 
Vlaamse muziek leverde Brassband Buizingen o.a. 
het Cultureel Ambassadeurschap van Vlaanderen 
op en een Fugatrofee.

Concertpodia
Vertommen over concertpodia: “Spelen in 
echte concertzalen is een hartstochtelijke wens 
van velen maar die voor brassbands toch maar 
moeilijk te realiseren blijft. Het is toch moeilijk 
te verkroppen dat topbrassbands zoals Buizin-
gen of Willebroek geen professioneel podium 
krijgen zoals enkele van de Belgische gesubsidi-
eerde professionele orkesten dat wel krijgen. In 
Nederland lijken orkesten deze ambities meer te 
kunnen waarmaken dan in België. In voorbereiding 
op ons kampioenschap mochten we bijvoorbeeld 
spelen in de concertserie Hrfstwnd in de schitte-
rende zaal De Spiegel in Zwolle. Dat moet in België 
en toch ook kunnen? Het zou toch prachtig zijn om 
een brassband te kunnen beluisteren in het Paleis 
voor Schone Kunsten in Brussel, de Singel in Ant-
werpen of het Concertgebouw in Brugge”, droomt 
Luc Vertommen tenslotte hardop. 
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PROVINCIE DRENTHE

Afscheid van theater 
De Muzeval in Emmen
Met het concert Lokale Finale nemen amateurkoren, 

-orkesten en - verenigingen uit Emmen en omgeving 

vrijdag 11 maart (19.30 uur) afscheid van theater De 

Muzeval. De deelnemers zijn onder andere harmonie 

Euterpe (foto), fanfare Laus Deo, theaterkoor Ericarré, 

mannenkoor HEM en het Emmens Mannenkoor. De 

Muzeval gaat in maart dicht. Komend najaar opent 

Emmen het nieuwe Atlas Theater. Foto: Arthur Kees

Jubilaris bij MGD
De Muziekbond Groningen-Drenthe heeft Bernard van 

Regteren gehuldigd voor zijn veertigjarig jubileum als 

muzikant. Van Regteren is lid van Crescendo Ruinen.

Cultuur en recreatie gaan 
samen tijdens saxweekend 
Cultuur en recreatie gaan in het weekeinde van vrijdag 

11 tot en met zondag 13 maart hand in hand tijdens 

een saxofoonweekeinde in Westerbork. Amateursaxo-

fonisten uit de hele regio en daarbuiten verzamelen 

zich vrijdag 11 maart in vakantiepark Het Timmerholt 

om tijdens een bootcamp onder leiding van dirigent, 

arrangeur en saxofonist Karl Veen (1946) uit Drachten 

repertoire van diens hand in te studeren. Op zondag 

13 maart sluiten de deelnemers aan de studiedag 

Saxy Sunday zich hierbij aan. Het saxofoonweek-

einde sluit zondag om 15.30 uur met een concert 

in zalencentrum Meursinge waaraan ook het door 

Veen geleide Saxofoonorkest Drachten medewerking 

verleent. In dit 15-koppige ensemble zijn alle soorten 

en maten saxofoons vertegenwoordigd, van soprillo 

(33 cm) tot de tubax (4,5 meter). De initiatiefnemers 

hopen met het saxofoonweekeinde een eerste aanzet 

te geven voor andersoortige muziekvakanties. Saxofo-

nisten kunnen zich nog inschrijven voor deelname via 

www.buroreprise.nl.

F E B R U A R I

Zo 21 VLEDDER, HOTEL BRINKZICHT 15.00 UUR Concert door Die Dorfplatz Musikanten. 

Zo 28 VLEDDER, HOTEL BRINKZICHT 15.00 UUR Concert door Die Dorfplatz Musikanten. 

M A A R T

Vr 11 EMMEN, DE MUZEVAL 19.30 UUR Met het concert Lokale Finale nemen harmonie Euterpe, fanfare Laus Deo en andere amateurverenigin- 

   gen uit Emmen afscheid van theater De Muzeval. 

Zo 13 WESTERBORK, DE TURFSTEKER 10.00 UUR Saxy Sunday, studiedag voor saxofonisten m.m.v. Saxofoonorkest Drachten. Informatie:  www.buroreprise.nl. 

Zo 13 WESTERBORK, MEURSINGE 15.30 UUR Saxy Sunday Concert m.m.v. Saxofoonorkest Drachten. Informatie: www.buroreprise.nl.

PROVINCIE FLEVOLAND

F E B R U A R I

Za 27 ALMERE  Wintercompetitie Color Guard Nederland. 

PROVINCIE FRIESLAND

Jubilarissen bij OMF
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 

(OMF) heeft Tjeerd Oenema van Concordia Elsloo 

gehuldigd vanwege zijn 75-jarig muzikantenjubile-

um. Johannes van der Wal (Advendo Franeker) en 

Johannes van der Meulen (Ons Genoegen Marsum) 

kregen een insigne voor hun 65-jarig jubileum. Durk 

Bijlstra (De Bazuin Triemen Westergeest) en Titte op 

de Hoek (Hosanna Wons) werden onderscheiden voor 

respectievelijk hun vijftig- en veertigjarig jubileum. 

Reünie bij jubileum 
Crescendo Drachten
De christelijke muziekvereniging Crescendo Drachten 

bestaat dit jaar honderd jaar. Ter gelegenheid van 

het eeuwfeest wordt op 12 november een reünie 

gehouden. De feestcommissie hoopt zoveel mogelijk 

oud-leden, oud-dirigenten en anderen die de vereni-

ging door de jaren heen gediend hebben hiervoor te 

mobiliseren. Ook is de jubilerende vereniging op zoek 

naar materiaal voor een tentoonstelling. Foto’s, oude 

uniformen en andere attributen zijn van harte welkom. 

Informatie: www.crescendodrachten.nl.

Gé Reinders te gast bij 
De Bazuin Tzummarum 
De christelijke muziekvereniging De Bazuin Tzum-

marum viert 5 maart (20.00 uur) het negentigjarig 

bestaan met een jubileumconcert in de Harnehal. 

Medewerking verleent de Limburgse singer-songwriter 

Gé Reinders met wie De Bazuin in het verleden diverse 

(televisie)optredens heeft verzorgd. De jubilerende 

vereniging deelt verder het podium met de Friese 

musicus Wiebe Kaspers. De jubileumactiviteiten wor-

den op 16 april vervolgd met een play-in/festival voor 

jeugdorkesten en op 21 mei met een reünieconcert 

voor leden en oud-leden.

Spijkerpakkenband deelt 

podium met DiepTriest 
Brassband De Spijkerpakkenband en feestband Diep-

Triest tekenen vrijdag 19 februari (20.00 uur) voor een 

knallend brass- en smartlappenfeest in café Kolkzicht 

in Surhuisterveen. DiepTriest speelt Nederlandstalige 

muziek verpakt in een aanstekelijke show met veel 

humor en parodie. Na succesvolle samenwerking met 

hafabra-orkesten in Groningen en Drenthe deelt de 

band nu voor het eerst het podium met een Friese 

vereniging. Het programma vermeldt meezingers zoals 

Malle Babbe, Het land van Maas en Waal, Mexico, 
Ik verscheurde je foto, Manuela en Brandend Zand. 

Informatie: www.spijkerpakkenband.com. 

Neef en Van der Woude te 
gast bij De Bazuin Oenkerk
Zanger Tony Neef (bekend van de musicals Miss Sai-
gon, Sonneveld de Musical en Beauty and the Beast) 
en zangeres Fardau van der Woude zijn zaterdag 
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13 februari (20.00 uur) in De Lawei in Drachten de 

publiekstrekkers van het 29e Valentijnsconcert van 

brassband De Bazuin Oenkerk. Tony Neef zingt onder 

andere nummers van Wim Sonneveld. Sopraan Fardau 

van der Woude speelt de hoofdrol in de première-uit-

voering van de brassbandversie van The Lost Labyrint 
(Kevin Houben). Informatie: www.debazuinoenkerk.nl.

Muziekproject van start in 
Nijland voor 271 kinderen
Cultuurwethouder Mirjam Bakker van de gemeente 

Súdwest-Fryslân heeft op basisschool De Earste Trimen 

in Nijland het muziekproject Bruggen bouwen met 
muziek (BBMM) van start geblazen. Dit schooljaar krij-

gen 271 basisschoolleerlingen in de gemeente in de 

klas les van docenten van Kunstencentrum Atrium. Een 

groot aantal participanten, onder wie onderwijsstich-

tingen, muziekverenigingen, dorpshuizen, verenigingen 

voor toerisme, dorpsbelangen, kunstencentra, twaalf 

basisscholen en zestig vrijwilligers, heeft de handen 

ineen geslagen om basisschoolleerlingen uit verschil-

lende dorpen en steden de kans te geven het plezier 

van muziek maken te ervaren. Het gaat om leerlingen 

die nog niet eerder een instrument hebben bespeeld. 

Ze gaan tijdens lessen in de klas aan de slag op 

dwarsfluit, trombone, saxofoon, trompet, bugel, gitaar 

en keyboard. De instrumenten zijn beschikbaar gesteld 

door Kunstencentrum Atrium en de deelnemende 

muziekverenigingen. Bij het project zijn de muziekver-

enigingen Concordia IJlst, Excelsior Nijland, Concordia 

Gaastmeer, Crescendo Heeg, EZG Hommerts-Jutrijp, 

Eendracht Maakt Macht Oudega (Súdwest-Fryslân) 

en Excelsior Scharnegoutum betrokken. Als afsluiting 

vinden komend voorjaar concerten plaats in onder 

meer Dorpshuis It Joo in Oudega (Súdwest-Fryslân) en 

tijdens het festival Heechspanning in Heeg. 

Reünie bij 50-jarige fanfare 
Nij Libben Witmarsum 
Fanfare Nij Libben Witmarsum houdt zaterdag 23 april 

(10.30 uur) in De Gekroonde Roskam bij gelegenheid 

van het vijftigjarig bestaan een reünie van oud-leden. 

Behalve herinneringen ophalen is het de bedoeling 

om ‘s middags de instrumenten nog eens ter hand te 

nemen. Gezamenlijk worden enkele werken ingestu-

deerd voor een concert in de avonduren. Informatie: 

www.nijlibben.nl. 

Pro Rege samen met 
Lemster Mannenkoor
De christelijke brassband Pro Rege Heerenveen geeft 

vrijdag 19 februari (20.00 uur) in de Trinitas in Heer-

enveen het winterconcert. De Nederlands kampioen 

in de eerste divisie voert samen met het Lemster 

Mannenkoor onder andere Psalm 116, Ambrosian 
Lobgesang, Exodus Song (Ernest Gold/Pat Boone) en 

Conquest of Paradise (Vangelis) uit. Pro Rege speelt 

verder Crimond en Ad Optimum (Peter Graham), God-
speed (Stephen Melillo) en The Smile (Matthew Hall). 

Informatie: www.proregeheerenveen.nl.

Wilhelmina met Belg 
Glenn van Looy als solist
De christelijke fanfare Wilhelmina Easterein concer-

teert zaterdag 5 maart (20.00 uur) in de Martinikerk 

in Easterein. Solist is de Belgische euphoniumspeler 

Glenn van Looy.

Eric Vloeimans aan de slag 
met regionaal talent 
Jazztrompettist Eric Vloeimans treedt zaterdag 6 

februari tijdens het VERS! Festival in Sneek op met 

muziektalent uit de regio. De bekende trompettist deelt 

het podium met de Bogerman Bigband en de Small 

Squad met daarin leden van het Stedelijk Muziekkorps 

Sneek. De vierde editie van VERS! vindt plaats bij 

Kunstencentrum Atrium en Poppodium Het Bolwerk in 

Sneek. Zondag 7 februari leidt Vloeimans in de Noor-

derkerkzaal in Sneek een masterclass voor leerlingen 

van Kunstencentrum Atrium. 

F E B R U A R I

Zo 07 HARLINGEN, GROTE KERK 15.00 UUR Midwinterconcert door Het Fries seniorenorkest Harmonie 2002 met het Dokkumer Popkoor OPUS-3. 

Vr 12 DRACHTEN, DE OASE 20.00 UUR Winterconcert door het Frysk Senioren Orkest en Mannenkoor IMD Drachten. 

Vr 19 SURTHUISTERVEEN, KOLKZICHT 20.00 UUR Brass- en smartlappenfeest met DiepTriest en de Spijkerpakkenband. Info: www.spijkerpakkenband.com. 

Vr 19 HEERENVEEN, TRINITAS 20.00 UUR Winterconcert door Pro Rege Heerenveen met het Lemster Mannenkoor. 

M A A R T

Za 05 TZUMMARUM, HARNEHAL 20.00 UUR Jubileumconcert CMV De Bazuin Tzummarum m.m.v. Gé Reinders en Wiebe Kaspers. 

Za 05 OOSTEREND, MARTINIKERK 20.00 UUR Concert door christelijke fanfare Wilhelmina Easterein met euphoniumspeler Glenn van Looy. 

Za 05 FRANEKER  Wintercompetitie Color Guard Nederland. 

PROVINCIE GELDERLAND

Erepenning Elburg voor 
Wim van Norel
Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van mal-

letband Excelsior Oostendorp heeft Wim van Norel de 

erepenning van de gemeente Elburg ontvangen. Van 

Norel richtte het korps vijftig jaar geleden op als onder-

deel van fanfare Excelsior. Hij was vele jaren voorzitter, 

instructeur en tambour-maître. Van Norel bekleedde 

ook tal van bestuursfuncties in de muziekwereld. Hij is 

nog steeds actief als bestuurslid van de Muziekbond 

Gelderland-Flevoland en lid van de KNMO-doelgroep 

SMP. Ook leidde hij diverse slagwerkgroepen in Gelder-

land en Overijssel. De erepenning van de gemeente 

Elburg is sinds de invoering in 1956 slechts zeventien 

keer uitgereikt.
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Zaagman leidt slagwerkers 
van Liemers Harmonie 
Na twaalf jaar onder leiding te hebben gestaan 

van John Sonderen heeft slagwerkgroep Liemers 

Harmonie Duiven Maarten Zaagman benoemd tot 

nieuwe dirigent. De 31-jarige Zevenaar studeerde 

slagwerk aan het ArtEZ conservatorium in Arnhem. Ook 

volgde hij dirigeerlessen en specialiseerde hij zich in 

muziektheater. Hij is tevens dirigent bij KNA Zeddam en 

Crescendo Zevenaar en speelt bij muziektheatergezel-

schap Kwatta en slagwerkformatie Radac.

Kurios klarinetdag bij 
OBK Bennekom
Harmonie OBK houdt zaterdag 19 maart (13.00 uur) in 

samenwerking met het Kurios Klarinetkwartet een kla-

rinetdag. Deelname staat open voor klarinettisten op 

elk niveau en op klarinetten in alle soorten en maten. 

Tijdens de workshops onder leiding van leden van het 

Kurios-ensemble komen aspecten zoals blaastech-

niek, ademhaling en studietechnieken aan bod. Ook 

worden stukken voor het gezamenlijke klarinetchoir 

ingestudeerd. Het programma sluit met een concert 

door harmonie OBK Bennekom, solisten uit het Kurios 

Klarinetkwartet en alle workshopdeelnemers. Informa-

tie: www.obkbennekom.nl. 

Sprookjes en vertellingen 
door De Ontzetting
Sprookjes en vertellingen vormen de rode draad tijdens 

het themaconcert Once upon a time dat studenten-

harmonieorkest De Ontzetting Wageningen vrijdag 19 

februari (20.15 uur) presenteert in de grote zaal van De 

Junushoff te Wageningen. Het muzikale menu omvat 

onder meer Miss Saigon (Claude-Michel Schonberg/

Alain Boublil arr. Johan de Meij), Orient Express (Philip 

Sparke) en The Lion King (Elton John/Hans Zimmer arr. 

Hans v.d. Heide). Informatie: https://goo.gl/ITjmv4. 

Try-out door drumband 
OBK Bennekom 
De drumband van muziekvereniging OBK Bennekom 

werkt aan een avondvullende show waarbij allerlei 

vormen van slagwerk aan de orde komen. Het eerst 

deel staat inmiddels in de steigers. Om te testen of het 

programma in de smaak valt bij het publiek houden de 

slagwerkers zaterdag 27 februari in het Muziekcentrum 

van OBK aan de Kierkamperweg een try-out. Informatie: 

www.obkbennekom.nl.

Voorjaarsconcert door 
Eendracht Eerbeek
Zaterdag 5 maart (20.00 uur) geeft muziekvereniging 

Eendracht Eerbeek haar jaarlijks voorjaarsconcert in 

sporthal De Bhoele. Behalve het fanfareorkest komen 

ook het LEGO-orkest en het leerlingenorkest van Een-

dracht in actie. De fanfare speelt onder meer Grijsoord 

(Jan Bosveld). Informatie op www.eendracht-eerbeek.nl.

MBGF zet jubilarissen 
in de bloemen
De Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft Hendrik 

Eenink (foto) gehuldigd voor zijn tachtigjarig jubileum 

bij de christelijke muziekvereniging Euterpe Halle. De 

92-jarige jubilaris begon in 1935 op elfjarige leeftijd 

op een bakelieten fluitje bij de knapenvereniging. 

Na aanvankelijk trom te hebben gespeeld, kreeg hij 

uiteindelijk een blaasinstrument. In goede gezondheid 

speelt hij nog dagelijks euphonium. Ook biedt hij de 

helpende hand bij de rommelmarkten en zorgt hij voor 

een opslagplaats voor de marktspullen.

Zeventig jaar: Klaas van der Worp en Jan van 

Keulen (Arbeiders Muziekvereniging Ontwaakt Hattem); 

J. van Hierden (Harmonie Orkest Brummen); Ep Hollan-

der (Van Limburg Stirum Wezep); H. Gaastra (Juliana 

Beekbergen).

Vijfenzestig jaar: Aris Blankenspoor (Sempre 

Crescendo Laag-Soeren); Ruud Kuijpers (Tarcisius 

Nijmegen).

Zestig jaar: Gerrit Hogevonder (Sophia’s Lust 

Ruurlo); Jan van Keulen (Arbeiders Muziekvereniging 

Ontwaakt Hattem); Dick Kool (Sempre Crescendo 

Laag-Soeren); Jan Willems (OLTO Loenen); F. Reen 

(Kunst Na Arbeid Dodewaard); Jan Groeneveld (Con-

cordia Nederhemert); Bert Snellenberg (Unisono Velp); 

B.E. Driessen (Sint Andries Groessen); Gerrit Heijnen 

(Concordia Winterswijk-Kotten); G.H. Hennink en W.E. 

Ellenkamp (Eendracht Haarlo); A. Vlemingh (Nieuw 

Leven Angerlo); Hans Obbink (Crescendo IJzerlo); T. 

van Summeren (Sint Anna Bergharen).

Vijftig jaar: Egbert ten Bruggencate (Sophia’s 

Lust Ruurlo); A.D.Dinkelman (Crescendo Barchem); 

Rens Schoneveld-Dijkhuis (Cadenza Twello); Marina 

Van Breda (Sempre Crescendo Laag-Soeren); Annie 

Pasman-Pelgrum en Rietje Slettenhaar-Wichers (Soli 

Deo Gloria Harfssen); Henny van der Pol en Gerard van 

Zwam (Unisono Velp); H.A. Prinsen (Eendracht Haarlo); 

Wim van Norel (Excelsior Oostendorp); Wim Balvers 

(Harmonie Koning Willem 111 Beneden-Leeuwen); 

Piet Smits (Tarcisius Nijmegen); Geert Scholten (Sint 

Theresia Lent); F. Lowiessen en G. Buijs (Sint Anna 

Bergharen).

Vijfenveertig jaar: Johan Lievestro (Sophia’s Lust 

Ruurlo).

Veertig jaar: Hermien Hoftijzer (Crescendo IJzer-

lo); Jenny Lucassen-Engelen, Yvonne Kerkhof-Balduk 

en Frank Wijnands (Volharding Beek); Ben Dünnebach 

(CMV Euterpe Halle); Dick Meijer (OLTO Loenen); J.H. 

Hendriksen (Kunst Na Arbeid Dodewaard); Johan Bou-

man (Concordia Nederhemert); Jan Beelen (Excelsior 

Oostendorp); Bert van der Burg (Unisono Velp); Frans 

Heijneman, John Koenders, Elvira Willemsen (Sint 

Martinus Oud-Zevenaar); A.R. Memelink (Eendracht 

Haarlo); Piet van Abeelen en Erik Aarts (Harmonie 

Koning Willem 111 Beneden-Leeuwen); Paul Albers 

(Na Arbeid Gezelligheid Weurt).

Gaanderen met gasten 
in Happy Valentine
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen presenteert 

zaterdag 13 februari (20.00 uur) in sport- en cultureel 

centrum De Pol het Valentijnsconcert Happy Valentine. 

Samen met zangeres Jolien Schilderman, zanger 

Barry Römer en het popkoor Different Voices klinken 

nummers zoals Hopelessly devoted to you (uit Grease), 

Make me feel my love (Adele), Somebody to love 

(Queen), With or without you (U2) en Angels (Robby 

Williams). Ook filmmuziek, Nederlands repertoire en 

liedjes uit Frankrijk (Une belle histoire, Michel Fugain) 

en Duitsland (Du, Peter Maffay) komen voorbij. Infor-

matie: www.sbo-gaanderen.nl.
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F E B R U A R I

Za 13 GAANDEREN, DE POL 20.00 UUR Concert Happy Valentine door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen m.m.v. zangeres Jolien  Schilderman,  

   zanger Barry Römer. Informatie: www.sbo-gaanderen.nl. 

Za 13 WIJCHEN  Wintercompetitie Color Guard Nederland, Indoor Pecussion. 

Vr 19 WAGENINGEN, DE JUNUSHOFF 20.15 UUR Themaconcert Once upon a time door studentenharmonieorkest De Ontzetting Wageningen. 

Za 20 NUNSPEET, VELUVINE  Ledenvergadering en themdag Muziekbond Gelderland-Flevoland. 

Za 27 BENNEKOM, MUZIEKCENTRUM  Try-out drumband OBK Bennekom. Informatie: www.obkbennekom.nl. 

M A A R T

Za 05 BRAKEL  Saxophone Academy. Organisatie: Andels Fanfare Corps. Inschrijven: www.andelsfanfarecorps.nl.

Za 05 EERBEEK, SPORTHAL DE BHOELE 20.00 UUR Voorjaarsconcert door muziekvereniging Eendracht Eerbeek. Informatie: www.eendracht-eerbeek.nl. 

Za 05 ULFT, DRU FABRIEK 20.00 UUR Theatershow Slagveld door Shuffle Percussion Group. 

PROVINCIE GRONINGEN

Jubilarissen bij MGD
Pieter Grietus Brinks (Inspiration by Brass Mussel-

kanaal) en Eltje Faber (Elad Muntendam) zijn door 

de Muziekbond Groningen-Drenthe gehuldigd voor 

hun vijftigjarig muzikantenjubileum. Koos Mooibroek 

(Nieuw Leven Winschoten) kreeg een insigne voor zijn 

veertigjarig jubileum als muzikant. 

25-jarig Clarinets Unlimited 
speelt Brits programma
Het Groninger klarinetorkest Clarinets Unlimited brengt 

ieder half jaar een concertreeks met een specifiek 

en origineel thema. Zondag 14 februari (14.30 uur) 

speelt het orkest in de concertzaal van Muziek-

school Vrijdag in Groningen muziek van voornamelijk 

Britse componisten zoals Edward Elgar, Henry Purcell 

en William Byrd. Vanwege het 25-jarig bestaan wordt 

het concert afgesloten met een  feestelijke high tea. 

Informatie: www.clarinetsunlimited.nl.

F E B R U A R I

Vr 05 / Za 06 GRONINGEN, PRINS CLAUS CONSERVATORIUM  Selecties Prinses Christina Concours Noord. Informatie: www.christinaconcours.nl/concoursen. 

Zo 07 GRONINGEN, OOSTERPOORT 14.00 UUR Regiofinale Prinses Christina Concours Noord. Informatie: www.christinaconcours.nl/concoursen. 

Za 13 UITHUIZEN, ZIONSKERK 19.45 UUR Valentijnsconcert door CMV De Bazuin Uithuizen m.m.v. Erwin de Vries. 

Zo 14 GRONINGEN, MUZIEKSCHOOL VRIJDAG 14.30 UUR Concert door Clarinets Unlimited. Informatie: www.clarinetsunlimited.nl. 

PROVINCIE LIMBURG

Jubilarissen bij LBM
Theodoor Mertens (foto) uit Montfort is door de 

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 

gehuldigd vanwege zijn tachtigjarig lidmaatschap 

van de Koninklijke fanfare De Vriendenkring Montfort. 

Mertens bespeelde 35 jaar de kleine trom en is al 45 

jaar als erelid aan de fanfare verbonden. S. Haessen 

(Sint Cecilia Ubachsberg) en Leon Herben (Koninklijke 

Harmonie van Gronsveld) ontvingen een insigne voor 

hun 75-jarig jubileum als muzikant. John Bosch van 

de Koninklijke harmonie Sint Caecilia Beek is voor 

zijn inzet voor het muzikale verenigingsleven in Beek 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De overige jubilarissen.

Zeventig jaar: Jon Schäfer (Sint Philomena Che-

vremont-Kerkrade); Pierre van Bree (Wilhelmina Poster-

holt); Piet Beurskens (Sint Jozef Beringe); M. Hermans 

(Sint Caecilia Broeksittard); Giel Kessels (Sint Jozef 

Beringe); Harrie Dobbelstein (Sint Caecilia Mheer); 

L.H.G. Knoben (Eendracht Waubach); L. Breukers (Sint 

Cecilia Hunsel); Jan Swinkels (L’Union Heythuysen); 

Leon Vleugels (Sint Joseph Sittard); Mathieu Janssen 

(Sint Caecilia Geulle); W. Linssen (Sint Cecilia Maas-

bracht); Z. Voncken (Sint Cecilia Ubachsberg); Piet 

Leblanc (EMM Wessem); M.H.J. Deckers, C.J. Kikken en 

W.J. Kikken (Sint Cecilia Mechelen); Harrie Hintzen en 

Piet Meuwissen (Sint Jozef Buchten).

Zestig jaar: Jo Mijnes (Sint Aemiliaan Kerkrade); 

Louis Heuts (Sint Hubertus Maastricht); Pierre Lowis 

(Sint Wiro Sint Odiliënberg); Jac Turlings (Sint Joseph 

Pey); Jan Swinkels (Seniorenorkest Meijel); Piet Coot-

jans (Eendracht Baarlo); J. Joosten; K. Gelissen (Sint 

Cecilia Maasbracht); M.J. Cleutjens en W.S.H.G. Corstj-

ens (Sint Cecilia Hunsel); Jo Linssen (De Vriendenkring 

Maasbracht); Michel Gubbels (Sint Caecilia Mheer); 

N.J.H. Janssen (Kon. Harmonie van Gronsveld); P.J.M. 

Oomen (Eendracht Meijel); Jan Brüll, Jo Brüll en 

Toon Schlechtriem (Sint Caecilia Spekholzerheide); 

L.H.A. Bogman (Sint Elisabeth Groenstraat Landgraaf) 

L.H. J. G. Knoben (Eendracht Waubach); Frans Hitz 

(Harmonie Kunst Door Oefening); Jac van Dael en Nic 

Donders (Sint Willibrordus Stramproy); Jan Beerens 

(Sint Caecilia Ohé en Laak); B. Stoffels (Concordia 

Berg en Terblijt); P.J.M. Oomen (Eendracht Meijel); Piet 

Litjens, Siem Lemmens en Jan Peeters (Sint Catharina 

Leunen); Dre Loosberg (Sempre Avanti Tegelen); J.M. 

Speetjens (Sint Caecilia Schimmert); H. Lambie en F. 

Broens (Diligentia Eckelrade); N.J. Ehlen (Sint Caecilia 

Broeksittard); F. Broens (Lentekrans Linne); Jo Hoede-

makers (Sint Jozef Buchten).
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Vijftig jaar: Math Gubbels (Berggalm Noorbeek); 

H. van Cruchten en H. Houben (Sint Cecilia Maas-

bracht); Eric Lamkin, Mathijs Bonten en Cor van den 

Beucken (Aurora Baexem); Bert van Oorsouw (Sint 

Barbara Brunssum); Nico Bartels (Sint Antonius 

Lomm); Mart van Vegchel (Sint Catharina Leunen); 

Henri Baens (Sint Willibrordus Stramproy); G.A.P. 

Sanders (Eendracht Melderslo); Peter Döbelman (Kon. 

Muziekverenging Fanfare Venlo); Riek van Ark (Onze 

Lieve Vrouw in het Zand Roermond); Hub Coenen en 

Jean Leveau (L’Union Heythuysen); Jacques Claessens 

en Meindert Dijkstra (Sint Agnes Bunde); Ben Braeken 

(Wilhelmina Wolder); M. Gorter-Sleijpen (Concordia 

Berg en Terblijt); Boy Hendrix (Sint Joseph Nederweert); 

G.A.P. Sanders (Eendracht Meijel); Har Adams (EMM 

Wessem); D.J.M. Rhoen (Sint Cecilia Bocholtz); Jan 

Branje en Mart Brounen (Sint Clemens Arensgenhout); 

Jan Smolenaars (Philharmonisch Gezelschap); Theo 

Roelofs (Sint Caecilia America); Jan van Ratingen, 

Jan Waeyen en Cor Lambers (Philomena Haelen); J.C. 

Dieteren en G.H.L. Kamps (Sint Caecilia Broeksittard); 

M.K.C.J. Metten (Kunst na Arbeid Belfeld); Conné van 

der Meulen (Sint Hubertus Maastricht); Jef Thimister 

(Wilhelmina Wolder-Maastricht); J.H.M. Willems 

(Vriendenkring Limbricht); L.H.M.E. Blom (Amicitia 

Vilt); Tjeu Stemkens (Maasoever Kessel); Hub Crutzen 

en Hub Didden (Berg en Dal Slenaken); Huub Knoben 

(Ons Genoegen Herkenbosch); Bert Boumans, André 

Seerden en Huub Sijben (Aloysiana Landgraaf); Ton 

Houben (Sint Joseph Pey); Giel Wouters (Sint Gertrudis 

Sint Geertruid); Frits Leipoldt (Sint Caecilia Blerick); 

Dorine Pepels-Odekerken (Concordia Ulestraten); Cor 

Kluytmans (Sint Aemiliaan Kerkrade).

Veertig jaar: Jean Demollin (Berggalm Noorbeek); 

Joep Cremers, Michel van Sloun en Paul Weijnen (Sint 

Jozef Buchten); Eric Bresser (Philharmonie Sittard); Eric 

Mantelaers (Sint Donatus Grijzegrubben); Raymond 

van Haaf (Sint Barbara Brunssum); C.L.C. van Rosmalen 

en F.G.C. Goeden (Crescendo Beegden); Mart Huijs, 

Chris Wieckardt en Jacqueline Harthoorn (Sint Joseph 

Grubbenvorst); A.M. ter Haar, J.G.N. Weijers, R.W.J. Jon-

gen en G.H.M. Vermeulen (Sint Elisabeth Groenstraat 

Landgraaf); Ruud Moberts (Wilhelmina Posterholt); 

Ger Albers (Harmonie Arcen); N. Senden en A. Withag 

(Sint Cecilia Ubachsberg); Fred Deitz (Sint Cecilia 1836 

Vaals); W. de Bot, M.J.C. Koninkx, C.A.L.A. van Bussel en 

P.J.J.W. Widdershoven (Sint Cecilia Maasbracht); Paul 

Wintjens en Jan Bellen (Sint Caecilia Mheer); Louis 

Roersch en Paul van Oijen (Helpt Elkander Afferden); 

Francien van Ark-Smeets (Onze Lieve Vrouw in het Zand 

Roermond); Jurgen Jennissen (Sint Cecilia Susteren); 

T. Blom en L. Blom-Teheux (Concordia Berg en Terblijt); 

Christel Kwakkermaat en Jan Gubbels (Philharmonisch 

Gezelschap Venlo); Johan Hoeben en Jo Beckers 

(Sint Joseph Nederweert); Jo Obstals (Ons Genoegen 

Herkenbosch); Bea van den Kerkhof-Baens (Sint Joseph 

1880 Weert); J.G.H.M. Habets (De Vriendenkrans); 

M.L.M. Henderix (Flos Carmeli Heerlen); Paul Vossen 

(Excelsior Buggenum); Marian Pingen-Geurts (Sint 

Antonius Lomm); Roger Janssen (Kon. Oude Harmo-

nie van Eijsden); Freek de Vlieger (Philharmonisch 

Gezelschap); Peter van den Homberg (Sint Caecilia 

America); H.H.A. Coolen (Sint Jan Tungelroy); Astrid 

Wijsman-Raes (Sint Joseph Sittard); Han Ummels 

(Sint Martinus Geulle); Mia Tholen en Frank Cuijpers 

(Sint Cecilia Koningsbosch); Piet Schreurs (Philomena 

Haelen); J.W.G. Goossens en J.M.H. Sloesen (Kunst na 

Arbeid Belfeld); M.L. Schlechtriem, P.H. Wagenaar, J.J. 

Steijns en N.A.H.M. Ramakers (Sint Caecilia Schimmert); 

Frans Costongs (Sint Hubertus Maastricht); Marjo 

Hochstenbach en Geert Janssen (Aurora Baexem); 

Jan Haselier (Sint Philomena Chevremont-Kerkrade); 

Christien Linssen (De Vriendenkring Maasbracht); A.A.M. 

Geurts (Harmonie Orkest Noord-Limburg Horst); Henk 

Wolters (De Vriendenkring Maasbracht); John van Dael 

(Heilig Hart Altweerterheide); Sjaak Bidlot (Sint Agatha 

Grathem); Harrie Beerkens (Eendracht Melderslo); Hans 

Martens (Eendracht Nieuwenhagerheide); Ria Roosen-

garten (Eendracht Melderslo); Geert Gerards en Wiel 

Geurts (Sint Jozef Beringe); G. van Reenen (Sint Caecilia 

Broeksittard); G. Bijlmakers, P. Reijnders, J. Koldenhof en 

P. Slabbers (Lentekrans Linne); Mathieu Fleuren en Harry 

Peters (Sint Caecilia Blerick).

Bassaxofonist biedt zich aan
Welke vereniging in de buurt van Heer-Maastricht is 

op zoek naar een bassaxofonist? Pierre Schurgers 

biedt zich aan om het instrument te bespelen, maar 

beschikt zelf niet over een bassax. Schurgers speelt al 

bij diverse verenigingen, maar wil dolgraag een orkest 

vinden waar hij de bassaxofoon voor zijn rekening kan 

nemen. Informatie: p.schurgers@telfort.nl.

Richard Bonné nieuwe 
dirigent in Panningen
Richard Bonné heeft Theo Schreurs opgevolgd als 

dirigent van de Koninklijke harmonie Concordia Pan-

ningen. Bonné was van 2000 tot 2009 ook al dirigent 

in Panningen. Foto: Tom Nooijen

WMC-kampioenen op 
het podium in Eijsden
Zondag 28 februari (14.30 uur) verzorgen de Konink-

lijke harmonie Sainte Cécile Eijsden en de Koninklijke 

fanfare Kempenbloei Achel (België) een concert in 

het Cultureel Centrum te Eijsden. Beide orkesten 

veroverden tijdens het Wereld Muziek Concours zowel 

in 2009 als in 2013 in hun sectie de kampioenstitel in 

de concertdivisie. Sainte Cécile speelt naast Vientos y 
Tangos (Michael Gandolfi) en Concert voor saxofoon-
kwartet (Philip Glass) de compositie Concerto for 
Group and Orchestra van de rocklegende Jon Lord, 

toetsenist van rockband Deep Purple. Na de pauze 

brengt fanfare Kempenbloei orkestwerken van bekende 

en minder bekende componisten. Informatie: www.

saintececile.nl. 

F E B R U A R I

Vr 26 GELEEN, HANENHOF 20.00 UUR Concert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. 

Zo 28 EIJSDEN, CULTUREEL CENTRUM 14.30 UUR Concert door Koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden en Koninklijke fanfare Kempenbloei Achel 

   (België) . Informatie: www.saintececile.nl. 

M A A R T

Vr 04 / Za 05 MAASTRICHT, KUMULUS CENTRUM  Selecties Prinses Christina Concours Zuid 2. Informatie: www.christinaconcours.nl/concoursen. 

Zo 06 MAASTRICHT, CONSERVATORIUM  Regiofinale Prinses Christina Concours Zuid 2. Informatie: www.christinaconcours.nl/concoursen. 

Za 12 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Dirigentencursus De Maestro met als thema kamermuziek in het orkestspel en begeleiden. 

Za 12 WELL, ONS HUIS  40e solistenconcours muziekvereniging Oefening Baart Kunst Well. Inschrijven: famelo@planet.nl. 
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PROVINCIE NOORD-BRABANT

Schroevers volgt Friesen 
op in Loon op Zand
Na 25 jaar is er een einde gekomen aan het vaste 

dirigentschap van Heinz Friesen bij Koninklijke Sop-

hia’s Vereeniging Loon op Zand. De maestro stond 

vanaf 1993 onafgebroken op de bok bij het toporkest. 

Daarvoor was hij van 1969 tot 1980 al eens dirigent 

in Loon op Zand. Friezen heeft het stokje overgegeven 

aan Jos Schroevers die als vaste gastdirigent verbon-

den is aan Sophia’s. Schroevers blijft in elk geval aan 

tot en met het nieuwjaarsconcert 2017. In de eerste 

helft van dit jaar wordt de vacature definitief ingevuld. 

Jos Schroevers debuteert op 17 april met een concert 

in het Chassé Theater in Breda met de uitvoering van 

de 4e Symfonie van David Maslanka.

Woensels Muziekcorps met 
mondharmonicakwartet
Het Koninklijk Woensels Muziekcorps Eindhoven geeft 

zaterdag 27 februari (20.00 uur) in wijkcentrum Unitas 

een concert met mondharmonicakwartet Fata Morga-

na. Het mondharmonicaensemble speelt muziek van 

uiteenlopende stijlrichtingen, van klassiek tot swing en 

van pop tot blues. Beide gezelschappen brengen apart 

maar ook samen werken ten gehore.

Jubilarissen bij Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft 
Bart van Knegsel (Sint Willbrordus Diessen) en Bertus 

Mol (Oudenbossche Harmonie) gehuldigd voor hun 

75-jarig jubileum als muzikant.

Een overzicht van de overige jubilarissen.

Zeventig jaar: Jo van den Eijnden en Gerard van 

der Poel (Muziekvereniging de Hoop Ossendrecht); 

Wim Gilsing (Sint Caecilia Lieshout); Hendrik de Bruyn 

(Sint Cecilia Gilze); Henk Bogers (Sint Caecilia Bavel); 

Jos Schijven (De Eendracht Sint Willebrord); Frans 

van Heuven (Sint Cecilia Milheeze); Ton de Roos (KH 

Cecilia Princenhage).

Zestig jaar: Frans Meesters (Oudenbossche 

Harmonie); Toon van den Oever, Bert van Boxtel en Jan 

Gloudemans (Echo der Bergen Eerde); Piet van Herpen 

(Sint Cecilia Schijndel); Arnold Raaijmakers (De 

Eendracht Uden); Herman van den Heuvel (Concordia 

Liempde); Wim Verhoeven, Frits van Schijndel en Wim 

Koenen (Sint Cecilia Milheeze); Harrie Klaus en Cees 

van den Heuvel (Concordia De Rips); Marius van Esch, 

Piet van der Velden, Ad Leijtens (Sophia’s Vereeniging 

Loon op Zand); Bert Megens (Sint Hubertus Herpen); 

Cees Klijn en Jan van Laarhoven (Koninklijk Erkende 

Harmonie Kaatsheuvel); Toon Graafmans (Muziek en 

Vriendschap Riel); Ad van Boekel (Concordia Schaijk); 

Frans Dekkers en Guus van den Biggelaar (Sint Caeci-

lia Lieshout); Toon van Ginneken (Sint Cecilia Zegge).

Vijftig jaar: Nie van Lokven en Willemien Geurts 

(Sint Lambertus Nistelrode); Hans Brouwers (Euphonia 

Geldrop); Fer Bischoff (Sint Nicasius Heeze); Herman 

van Loen (Sint Caecilia Lieshout); Martien Pijnenburg 

en Tony Schreppers (Sint Cecilia Schijndel); Bert van 

Ruremonde (Concordia Liempde); Jack van de Meer 

(Oefening & Uitspanning Goirle); Sjef IJpelaar, Piet 

Philipsen en Max Fijen (Sophia’s Vereeniging Loon op 

Zand); Piet Naus (Harmonie Frisselstein Veghel); Lien 

Hasselton-Valkenburg en Peter Matthijssen (Oranje 

Wouw); Jan van der Aalst (Juliana Waalre).

Veertig jaar: Rob Werson (Uitspanning Na 

Arbeid Valkenswaard); Arno van Oversteeg (Sirena 

Sprang-Capelle); Jan Michielse, Faas Dings, René 

Willems en John Willems (Sint Cecilia Vessem); 

Sjaak Cortooms (Sint Willibrordus Lierop); Rien Erven 

(Prinses Juliana Moergestel); Tineke van Abeelen (Con-

cordia Liempde); Ine van ’t Erve-Brandts (Sint Cecilia 

Milheeze) Frank Schrauwen (Sint Caecilia Kruisland); 

Marty de Roij (Andara Tilburg); René van Dijk (KH 

Cecilia Princenhage); Peter Bergmans (Concordia De 

Rips); Bernard Sloots (Harmonie Frisselstein Veghel); 

Willy Vergouwen (Sint Caecilia Nispen); Johan van 

de Bighelaar (Door Eendracht Sterk Kerkdriel); Marty 

de Roij (Andara Tilburg); Fred van Dalen (Amicitia 

Langenboom); Jos van Gastel (Euphonia Geldrop); 

Gerie Verhoeven (Poort van Brabant Maarheeze); 

Joke Peeters (Musis Sacrum Dongen); Peter Vugts 

(Gildenbondsharmonie Boxtel); Jos Hoefnagels en Jan 

Peter van Mil (D.I.O.S. Oijen); Marike Verstegen (Ami-

citia Langenboom); Hannie Berkers-Looymans (Sint 

Nicasius Heeze); Elly van Agt-Swaans (De Vriendschap 

Oost, West en Middelbeers); Nico Brands (Concordia 

Schaijk); Joost van den Biggelaar en Jan Opheij (Sint 

Caecilia Lieshout); Jan van den Berg (Alliance Lage 

Zwaluwe).

Sneak preview van Exempels 
nieuwe show Masquerade
Drumfanfare Exempel Empel heeft voor het komen-

de seizoen in samenwerking met Core Style Concepts 

de show Masquerade ontwikkeld. Op arrangementen 

van Rene Leckie vertolkt de 60-koppige band muziek-

werken gekoppeld aan ‘bekende maskers’ zoals die 

van Gladiator, Zorro, The Mask en Incredibles. Zondag 

21 februari (10.30 uur) kunnen belangstellenden in 

sporthal De Slagen in Waalwijk een sneak preview 

bijwonen. Daarbij wordt het concept uitgelegd, de 

showmuziek gespeeld en de opener van de show 

getoond. Informatie: www.exempel.net.

WMC-kampioen Sainte Cécile 
in Verrassende Ontmoetingen 
De Koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden en het 

Hasselts Gemengd Kapelle Koor Tilburg ontmoeten 

elkaar zondag 6 maart (14.30 uur) in de Concertzaal 

Tilburg tijdens een lenteconcert in de serie Verrassen-

de Ontmoetingen. WMC-kampioen in de concertdivisie 

speelt naast Vientos y Tangos (Michael Gandolfi) 

en Concert voor saxofoonkwartet (Philip Glass) de 

compositie Concerto for Group and Orchestra van de 

rocklegende Jon Lord, toetsenist van rockband Deep 

Purple. Informatie: www.saintececile.nl. 

Jeugdfestival bij 150 jaar 
Boxmeersche Harmonie
Muziekvereniging Boxmeersche Harmonie houdt za-

terdag 5 maart (9.00 uur) rond het 150-jarig bestaan 

een jeugdorkestenfestival in het Elzendaalcollege. De 

jeugd- en opleidingsorkesten Aurora Heesch, Gaudete 

in Domino Cuijk, Vriendenkring Overloon, Prinses 

Marijke Geldermalsen, Semper Unitas Sambeek, Kunst 

& Vriendschap Vucht, Sint Cecilia Sint Anthonis, Sint 

Cecilia Maasbracht, Utile Dulci Gennep, J&O Haps, 

Excelsior Oploo, Sint Catharina Leunen, Schoolband 

Elzendaal en Boxmeersche Harmonie spelen een 20 

minuten durend programma met de vrijheid om er een 

andere kunstdiscipline aan toe te voegen. 
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F E B R U A R I

Za 13 ALMKERK, ’T VERLAAT  Jeugdmuziekdag Altena met om 19.00 uur het slotconcert. Informatie: www.jeugdmuziekdagaltena.nl. 

Zo 14 TILBURG, CONCERTZAAL 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Koperensemble Hilvarenbeek en Popkoor AkoorT. 

Zo 21 WAALWIJK, DE SLAGEN 10.30 UUR Sneak preview van Exempels Masquerade. Informatie: www.exempel.net. 

Za 27 EINDHOVEN, WIJKCENTRUM UNITAS 20.00 UUR Concert door Koninklijk Woensels Muziekcorps m.m.v. mondharmonicakwartet Fata Morgana. 

Zo 28 OISTERWIJK, TILIANDER 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en Gildebondsharmonie  

   Boxtel. 

M A A R T

Za 05 BOXMEER  Jeugdfestival bij 150-jarig jubileum Boxmeersche Harmonie. Info: www.boxmeerscheharmonie.nl. 

Za 05 HAAREN, SPORTHAL BEEKDAL 19.00 UUR Youth4Talent 2016 met jeugdorkesten Sint Gregorius Haaren en Concordia Berkel-Enschot en diverse  

   solisten en ensembles. Informatie: www.youth4talent.nl. 

Za 05 WOUDRICHEM  Percussion Academy. Organisatie: Andels Fanfare Corps. Inschrijven: www.andelsfanfarecorps.nl.

Zo 06 TILBURG, CONCERTZAAL 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Sainte Cecile Eijsden en Hasselts Gemengd Kapelle Koor. 

Za 12 BERLICUM, DEN DURPSHERD  SMP-concours voor solisten en kleine ensembles. Organisatie: BBM. 

Za 12 BERKEL-ENSCHOT, DRUIVENTROS 19.00 UUR Youth4Talent 2016 met jeugdorkesten Sint Gregorius Haaren en Concordia Berkel-Enschot en diverse  

   solisten en ensembles. Informatie: www.youth4talent.nl. 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Jubilarissen bij MNHU
Een overzicht van jubilarissen bij de Mu-
ziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht 
(MNHU). 
Zestig jaar: Lia Bierdrager (Ons Genoegen 

 Wijdenes).

Vijftig jaar: Hans Torsing (De Vriendschapskring 

Ankeveen); Roel Pleizier (GA Heinze); Jacob Lap (Door 

Eigen Kracht Den Hoorn Texel); 

Veertig jaar: Rita Kreule, Tonny Zwagerman, Johan 

Robben en Wim Brachter (IJmuider Harmonie); Marcel 

Linthorst, Bert Leijdekkers, Corona Teunissen, Monique 

Vonk en Fred Voorn (GA Heinze Muiderberg); Annie 

Kool en Tanja Bierdrager (Ons Genoegen Wijdens); 

Fridus Vis (Waterlandse Harmonie); John Appelman 

(Irene Grootebroek).

Voorjaar bij fanfare Irene 
Fanfare Irene Grootebroek snakt naar de lentezon. 

Zaterdag 20 februari (19.30 uur) geeft het orkest in 

Dorpshuis De Stek het voorjaarsconcert. Het thema 

Beleef het avontuur wordt verklankt met nummers zo-

als Moment for Morricone (Ennio Morricone/arr. Johan 

de Meij), Jupiter Hymn uit The Planets (Gustav Holst/

arr. Johan de Meij, foto), John Barry Selectie (John 

Barry/arr. Hans van der Heide), Starwars Disco March 

(John Williams/arr. Ton van Gravenbroek) en Selection 
from Robin Hood (Michael Kamen/arr. Klaas van der 

Woude/H. de Leeuw).

Excelsior Hoofddorp 
in de ban van de liefde 
Muziekvereniging Excelsior Hoofddorp houdt zondag 14 

februari (14.30 uur) een Valentijnsconcert in schouw-

burg De Meerse. Romantische klanken uit onder meer 

de film The beauty and the beast en de serie The Love 
Boat worden omlijst met optredens van dansers van 

Meer Dance. Informatie: www.demeerse.nl.

F E B R U A R I

Za 13 AMSTERDAM, ROEST 20.30 UUR Concert door Ebonit Saxophone Quartet. Informatie: www.ebonitquartet.com. 

Zo 14 HOOFDDORP, SCHOUWBURG DE MEERSE 14.30 UUR Valentijnsconcert door Excelsior Hoofddorp. Informatie: www.demeerse.nl. 

Do 18 AMSTERDAM, AMSTELKERK 20.30 UUR Concert door Ebonit Saxophone Quartet. Informatie: www.ebonitquartet.com. 

Vr 19 / Za 20 HAARLEM, PROVINCIEHUIS  Selecties Prinses Christina Concours West 2. Informatie: www.christinaconcours.nl/concoursen. 

Za 20 GROOTEBROEK, DE STEK 20.00 UUR Voorjaarsconcert door fanfare Irene Grootebroek.

Zo 21 HAARLEM, PHILHARMONIE 14.30 UUR Regiofinale Prinses Christina Concours West 2. Informatie: www.christinaconcours.nl/concoursen. 

PROVINCIE OVERIJSSEL

Jubal presenteert in 2016 
show Twenty Four 
Showband Jubal Zwolle presenteert in 2016 de show 

Twenty Four. Het korps heeft grote ambities met deze 

show: promoveren uit de basisklasse en deelname aan 

het Wereld Muziek Concours (WMC) in 2017. Twenty 
Four neemt de kijker mee op een verblijf van 24 uur 

in een grote wereldstad. Ga je de stad verkennen, de 

rijke cultuur bewonderen, rustig genieten in een park 

of ga je helemaal los in het nachtleven? Alle aspecten 

worden met muziek en dans uitgebeeld. De show 

is speciaal voor Jubal Zwolle in samenwerking met 

Corps Style Concepts ontworpen. Informatie: www.

jubalzwolle.nl.

95



Slagwerk staat centraal 
bij Olster Harmonie
De Olster Harmonie vierde in 2015 het negentig-

jarig bestaan. De slagwerkgroep bestaat dit jaar 

zestig jaar. Aan beide festiviteiten werd vorig jaar 

al aandacht besteed. Zaterdag 12 maart (19.30 

uur) gaat het jubileumseizoen in de theaterzaal 

van het Holstohus in Olst verder met een concert 

waarbij slagwerk centraal staat. Speciaal voor deze 

gelegenheid schreef Arend Gerds een muziekstuk 

waarbij het harmonieorkest het slagwerk begeleidt. 

Verder wordt samen met cellist Harm Baars een deel 

uit de Cello Suite van Bach tot klinken gebracht. 

Informatie: www.deolsterharmonie.nl.

F E B R U A R I

Za 13 DEN HAM, VERENIGINGSGEBOUW JULIANA 09.00 UUR Slagwerkdag onder leiding van Christiaan Saris. Aanmelden: http://bit.ly/slagwerkdag2016. 

M A A R T

Za 12 OLST, HOLSTOHUIS 19.30 UUR Slagwerkconcert door Olster Harmonie. Informatie: www.deolsterharmonie.nl. 

PROVINCIE UTRECHT

Jubilarissen door MNHU 
in de bloemen gezet
De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht 

(MNHU) heeft Gé Hoffland van De Bazuin De Meern 

gehuldigd vanwege zijn zestigjarig jubileum als 

muzikant. Roel v.d. Bilt (De Bazuin De Meern), Johan 

Mulders, Hans Spaan (Kunst Na Arbeid Houten) en 

Jaap van Rijswijk (Ons Genoegen Amerongen) vierden 

hun vijftigjarig jubileum. Dick van der Meij, Gert van 

der Meij, Wijnand van Willigen (Drumband Rhenen), 

Mieke Schemmekes (Kunst Na Arbeid Houten), Ad 

Bijman (Soli Deo Gloria Tienhoven) en Ad van de Flier 

en Gerrit Spit (OBK Zeist) kregen een insigne voor hun 

veertigjarig jubileum.

F E B R U A R I

Za 13 UTRECHT, CONSERVATORIUM 10.00 UUR Benelux Fluitconcours Ensembles 2016, voorronde. 

PROVINCIE ZEELAND

Gouden Driehoek maakt 
plaatje compleet 
Een samenwerkingsverband tussen openbare basis-

school De Casembroot, de Zeeuwse Muziekschool en 

de Koninklijke fanfare Accelerando Sint Annaland heeft 

een volgende stap gezet in het doel van de Gouden 

Driehoek om muziek als een doorgaande leerlijn op 

te nemen in het vaste lespakket van de basisschool. 

Eind vorig jaar ging in groep 7 de orkestklas van start. 

Dankzij de opbrengst van een 24-uurs muziekmara-

thon van Accelerando en een bijdrage van de Zeeuwse 

Muziekschool ontving iedere leerling van groep 7 een 

nieuw instrument waar hij/zij dagelijks op kan oefenen 

en wekelijks klassikaal muziekles krijgt. Met een bezet-

ting van vijf bugels, twee trompetten, twee hoorns, drie 

schuiftrombones, drie baritons, twee altsaxofoons en 

drie slagwerkers vormt de schoolklas een heuse fanfa-

re. De school kende al muziek op schoot voor groep 1, 

algemene muzikale vorming voor de groepen 2 en 3, 

blokfluitlessen en noten lezen voor groep 4 en 5, alge-

mene instrumentenkennis voor groep 6 en technische 

facetten van muziek voor groep 8. Met de invoering 

van de orkestklas in groep 7 heeft de Gouden Driehoek 

in Sint Annaland het plaatje rond. 

Zeeuwse Muziek Bond 
huldigt jubilarissen
Adrie de Bil is door de Zeeuwse Muziek Bond gehul-

digd. Hij kreeg een onderscheiding omdat hij 75 jaar 

lid is van muziekvereniging Crescendo Dreischor. Cor 

de Buck van Veere’s Genoegen kreeg een insigne voor 

zijn zeventigjarig muzikantenjubileum.

De overige jubilarissen in Zeeland:

Zestig jaar: Piet van der Weijde (Crescendo 

Dreischor); Martin van Leersum (Nut en Uitspanning 

Zonnemaire); Johan van Hijfte (Koninklijke Stedelijke 

Harmonie Hulst).

Vijftig jaar: Frank Slager, Dick Sies en Judy van der 

Linde-Waasdorp (Crescendo Dreischor); Frank Bogaert 

(Koninklijke Stedelijke Harmonie Hulst).

Veertig jaar: Jeanot Meersscaert (Nooit Gedacht 

Graauw); Corien de Waaij (Crescendo Dreischor).

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

37e MaartConcert met 
zanger Charly Luske
Zanger Charly Luske is zaterdag 12 maart (20.00 uur) 

in sporthal Cromstrijen in Numansdorp de publiek-

strekker van het 37e MaartConcert van de christelijke 

harmonievereniging Prinses Juliana Klaaswaal. Hoewel 

Charly Luske al jaren actief was als zanger en acteur, 

kreeg hij bekendheid bij het grote publiek door zijn 

optreden tijdens de tweede editie van The Voice of Hol-
land. Naast gezamenlijke nummers met Charly Luske 

speelt Prinses Juliana onder andere muziek van David 

Gillingham en Alfred Reed en arrangementen van 

nummers van onder meer Michael Jackson en Sammy 

Nestico. Informatie: www.pjklaaswaal.nl. 
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Jubilarissen bij 
ZHBM gehuldigd
De Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM) 

heeft een groot aantal leden van muziekverenigingen 

gehuldigd voor hun jubileum als muzikant. Een overzicht.

Zeventig jaar: Cees Vermeulen (Rotterdam aan 

Zee); Arend Jongejan (UDI Rozenburg); Cees Blinde 

(Harmonievereniging Barendrecht).

Vijfenzestig jaar: Piet Slooff (Harmonie Slikker-

veer); W. de Prins en M. Broere (Excelsior Bergambacht).

Zestig jaar: Cees Brandsma (Volharding Noorde-

loos); Dick Vermeulen (Rotterdam aan Zee); Arie de 

Waard, Dick den Hartog, Rien Dorland en Ton van de Kuyl 

(Excelsior Alblasserdam); Ad van Ham en Gerrit Degeling 

(UDI Rozenburg); Bas de Jong (Sursum Corda Rijsoord); 

Piet Nouwen (Harmonievereniging Barendrecht); Leen 

Valstar en Aad Bot (Honsels harmonie).

Vijftig jaar: Harry Ros (Excelsior Alblasserdam); Arie 

van Wingerden en Piet Versluys (Sursum Corda Rijsoord); 

Joke Kortekaas (St. Jeanne d’Arc Noordwijkerhout).

Veertig jaar: Marianne van Erk de Baat (Excelsior 

Alblasserdam); Johan Wallaard, Ton Wallaard, Peter 

Verhey en Jo van Delsen (Volharding Noordeloos); 

Richard Briejer (Helicon Berkel en Rodenrijs); Willem 

Sloof (Harmonie Slikkerveer); Wilco Vaarting (Crescendo 

Bleiswijk); Marian van der Helm (Juliana Stompwijk); L. 

van den Berg (Excelsior Bergambacht); Cor van Driel 

(Sursum Corda Rijsoord); Anja van den Bos (Honsels 

harmonie); Ard de Roode (Flora Brass Rijnsburg); André 

Leer (Harpe Davids Schiedam).

Sempre Crescendo eert 
jarige componist Philip Sparke
De koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo 

Middelharnis-Sommelsdijk brengt zaterdag 13 febru-

ari (19.30 uur) tijdens het verenigingsconcert in Het 

Prieel (De Staver) in Sommelsdijk een eerbetoon aan 

Philip Sprake. De Britse componist viert dit jaar zijn 65e 

verjaardag. Reden voor Sempre Crescendo om zijn 

werken Between the Two Rivers en Marcho Brioso op de 

lessenaar te leggen. 

Na de pauze spelen diverse solisten uit eigen gelederen 

op mallets, tenortuba, trompet en bugel. 

Lovesongs op de lessenaars 
bij Flora Brass Rijnsburg
Flora Brass Rijnsburg presenteert zaterdag 13 februari 

(20.00 uur) in De Burgt in Rijnsburg voor de vijfde keer op 

rij het Valentijnsconcert. Met medewerking van coverband 

Casual Company en musicalzangeres Gerlinde Vliegen-

thart passeren verschillende lovesongs de revue. Deze 

lustrumeditie krijgt een extra tintje omdat Flora Brass na 

twintig jaar afscheid neemt van dirigent René Mulders. 

Informatie: www.floraband.nl.
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F E B R U A R I

Za 06 NUMANSDORP,CROMSTRIJEN 20.00 UUR Crescendo in Concert door Crescendo Zuid-Beijerland m.m.v. Adlicious. Informatie: www.crescendo-zb.nl. 

Za 06 SCHOONHOVEN  23e BBS Jeugdfestival. Informatie: www.brassbandschoonhoven.nl. 

Za 13 SOMMELSDIJK, HET PRIEEL 19.30 UUR Verenigingsconcert door Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk.

Za 13 RIJNSBURG, DE BURGT 20.00 UUR Valentijnsconcert door Flora Brass met coverband Casual Company en musicalzangeres Gerlinde 

   Vliegenthart. Informatie: www.floraband.nl. 

M A A R T

Za 12 NUMANSDORP, CROMSTRIJEN 20.00 UUR 37e MaartConcert door harmonie Prinses Juliana Klaaswaal met zanger Charly Luske. 
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vuldigd of  gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van BCM 
Uitgevers B.V.. BCM Uitgevers B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de verstrekte juistheid en volledigheid van alle in deze uitgave 
opgenomen teksten en beelden. Alle genoemde prijzen en gegevens zijn 
onder voorbehoud.

Deadline voor provinciepagina’s
Aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concour-

sen, themadagen en andere (openbare) activiteiten voor de provinciepa-

gina’s in de periode van 11 maart 2016 en 13 mei 2016 dienen uiterlijk 

MAANDAG 15 FEBRUARI 2016 bij de redactie binnen te zijn. Het redactie-

adres is: redactie@klankwijzer.nl

Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

datum, locatie, aanvangstijd, namen van de uitvoerende verenigingen, uit te 

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden 

(bijvoorbeeld gastsolisten, cross-overs, premières, speciale aanleiding etc.).

De volgende uitgave verschijnt op 8 maart 2016.
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